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 Lá Thư Chủ Tịch 

Los Alamitos, ngày 30 tháng 11, năm 2013 

Kính thƣa quí vị ân nhân, 

Một năm nữa lại trôi qua và nhƣ thế Education For The Poor sẽ bƣớc vào năm thứ chín trong 

công tác giúp đỡ các học sinh kém may mắn bên quê nhà qua con đƣờng học vấn. Hội xin chân 

thành cám ơn quí vị ân nhân đã quan tâm đến giới trẻ Việt Nam và đã đồng hành với hội để các 

em có thể vƣợt qua những thăng trầm của cuộc sống và bƣớc dần đến một tƣơng lai tƣơi sáng 

hơn. 

 ―Khóa học này đã giúp cho em rất nhiều trong đời sống và giúp em củng cố lại những gì đã mất. 

Em rất ƣớc mong hội càng ngày càng quan tâm hơn nữa đến lớp trẻ ngày nay.‖ Đó là lời chia sẽ 

rất chân thành của một em học sinh đã đƣợc hƣởng lợi qua các chƣơng trình của hội và qua sự tài 

trợ của quí vị. Đó cũng là niềm hy vọng của hầu hết các giới trẻ mà hội đã tiếp xúc trong nhiều 

năm qua. Trong một cuộc sống đầy thử thách và đôi lúc rất khắc nghiệt, hội mong đƣợc tiếp tục 

là một tia sáng cuối đƣờng hầm và là cầu nối đƣa các em đến một tƣơng lai lành mạnh và vững 

bền hơn.  

Xin qúi vị tiếp tục đồng hành với hội trong năm tới để công việc giúp đỡ về giáo dục cho thanh 

thiếu niên nghèo tại quê nhà ngày một khả quan hơn. Thay mặt cho các em học sinh đƣợc hƣởng 

sự giúp đỡ của quí vị ân nhân và trong tâm tình tri ân, xin chân thành cám ơn quí vị. Nguyện xin 

Ơn Trên trả công bội hậu và ban nhiều phƣớc lành xuống cho quí vị và gia đình.  

Kính thƣ, 

Natalie Xuân Văn 

Chủ Tịch 

 

 

 

 

EM CHỈ ƯỚC MƠ 
 MỘT CUỘC ĐỜI KHÔNG TĂM TỐI 

 MỘT TƯƠNG LAI KHÔNG MỊT MỜ 
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CẢI CÁCH NỀN GIÁO DỤC TẠI HOA KỲ 

Natalie Xuân Văn 

Từ bao nhiêu năm nay, vấn đề giáo dục đã trở thành một trong những ƣu tƣ hàng đầu của giới 

lãnh đạo sau khi Hoa Kỳ đã rơi từ một nền giáo dục hàng đầu vào khoảng 20 năm trƣớc xuống 

đến hàng thứ 17 vào những năm sau này. Để đƣơng đầu với vấn đề, tổng thống George W. Bush 

đã ký sắc luật ―No Child Left Behind—Không Bỏ Sót Một Đứa Trẻ Nào‖ vào năm 2001 và vào 

tháng Tám năm nay, tổng thống Obama đã làm chuyến công du hai ngày xuyên tiểu bang New 

York và Pennsylvania cổ động cải cách để nền giáo dục cao đẳng sau trung học có thể đến với 

mọi ngƣời. Sự quan tâm này không chỉ là mối lo âu của các cơ quan chính quyền mà thôi; nó đã 

trở thành niềm khắc khoải của mọi tầng lớp xã hội.  Đất nƣớc Mỹ sẽ ra sao trong tƣơng lai nếu 

chúng ta không quan tâm đến việc cải cách giáo dục? 

 

Hiện nay kỹ thuật  đã và sẽ tiếp tục ảnh hƣởng mạnh mẽ đến đời sống con ngƣời. Sự cạnh tranh 

về thƣơng mại  nhất là trong thời buổi kinh tế toàn cầu đã bắt buộc các xí nghiệp phải liên tục 

chế tạo các sản phẩm mới, các kỹ thuật mới để có thể tồn tại trên thƣơng trƣờng.  Để có thể củng 

cố địa vị của đất nƣớc Mỹ trên thế giới và để giữ vững sức cạnh tranh của các công ty, nhiều nhà 

giáo dục đã yêu cầu học đƣờng mỡ rộng các chủ đề của khóa học để đƣơng đầu với đòi hỏi của 

một thế giới siêu công nghiệp của ngày mai. Họ khuyến khích chƣơng trình giảng dạy nên bao 

gồm những kỷ thuật ―có thể có‖ cũng nhƣ những kỷ thuật ―không thể biết đƣợc, không thể ngờ.‖ 

Đi xa hơn, ngƣời ta còn kêu gọi một chƣơng trình huấn luyện về những vấn đề ―có thể sẽ không 

bao giờ xẩy ra‖ để làm nhẹ bớt sự  khích động về những sự thay đổi bất ngờ trong tƣơng lai. Họ 

kêu gọi chúng ta đừng xem khoa học giả tƣởng là ảo vọng mà hãy xem đó là một môn học cần 

thiết trong học đƣờng. Tƣởng tƣợng ra những gì sẽ xẩy ra trong thế hệ kế tiếp cho nhân loại là 

một ích lợi để duy trì sự lành mạnh của cuộc sống. Thí dụ tại đại học Cornell, với sự cộng tác 

của một nhóm học trò, giáo sƣ Jose Villegas đã tạo nên một số trò chơi về vấn đề nhà ở và hoạt 

động của quần chúng trong tƣơng lai cũng nhƣ một trò chơi khác nhằm giải thích tác động của 

kỷ thuật và giá trị con ngƣời trong thế giới ngày mai. 

 

Nhìn vào sự ì ạch của công việc cải cách giáo dục, ngƣời ta lo sợ học đƣờng không thể cung cấp 

những đội ngũ nhân viên thiện nghệ và toàn hảo để đáp ứng nhu cầu của các xí nghiệp trong 

tƣơng lai và đã kêu gọi trƣớc nhất hãy đảo lộn việc đào tạo các thầy cô giáo vì học sinh là kết 

quả của tiến trình dạy dỗ tại học đƣờng. Thật sự các cuộc nghiên cứu đã cho thấy học sinh học 

tập với những thầy cô giáo thật giỏi so với những học sinh dƣới sự hƣớng dẫn của các thầy cô 

giáo không giỏi trong ba năm liền đã có một khoảng cách trình độ chên lệch đến 53%. 

 

Trong khoảng mƣời năm tới , ngƣời ta ƣớc lƣợng ngành giáo dục phải cung cấp khoảng 1.6 triệu 

thầy cô giáo mới để thay thế các thầy cô sẽ về hƣu. Hiện nay mặc dù Hoa Kỳ có nhiều chƣơng 

trình đào tạo khá tốt, phần lớn các chƣơng trình vẫn còn trong tình trạng không thảo đáng. Thí 

dụ, so với các chƣơng trình toàn quốc, ngƣời ta nhận thấy tại California, các khóa huấn luyện 

thầy cô giáo sau bậc đại học thƣờng hay chấp nhận những thí sinh không giỏi vào chƣơng trình 

và rất ít khi nào đánh giá thí sinh về các kỷ năng rất cần thiết nhƣ tài cai quản hành động của học 

sinh trong lớp học. Vì vậy trƣớc khi chúng ta ngồi xuống bàn cải về vấn đề giáo dục thế hệ tƣơng 

lai, việc nâng cao tiêu chuẩn để những chƣơng trình đào tạo thầy cô giáo đƣợc thật xuất sắc và để 
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cho các thí sinh đƣợc qua một giai đoạn chuẩn bị thật hoàn hảo trƣớc khi họ bƣớc chân vào lớp 

học là một điều rất hợp lý, nhất  là khi nhiều cuộc nghiên cứu đã cho thấy 50% các thầy cô giáo 

đã bỏ nghề nội trong năm năm vì những sự khó khăn đã có trong quá trình dạy học của họ. 

 

Để nâng cao việc đào tạo thầy cô giáo, ngoài việc giúp cho họ thật xuất sắc trong ngành chuyên 

môn, chúng ta cần hiểu thêm các điểm sau đây: 

 

1) Cần nhắc nhở các thí sinh rằng dựa theo cách học kết hợp (xen kẻ sự giảng dạy từ thầy cô 

với phƣơng pháp học hỏi trực tuyến—blended learning),  trƣờng học trong tƣơng lai sẽ 

triệt để xử dụng các dụng cụ điện toán để giúp học sinh học hỏi hay phát triển các kỷ 

năng cần thiết 24 tiếng một ngày, bẩy ngày một tuần (24/7) và vì vậy họ phải là những 

ngƣời thông thạo những kỷ thuật hiện đại để có thể thành công trong việc truyền bá tài 

chuyên môn của họ và hƣớng dẫn học sinh. 

 

2) Cần dạy thí sinh xử dụng các chƣơng trình có tích cách tác động qua lại (interactive 

tools) để thu hút học trò. Hiện nay có nhiều chƣơng trình giúp học trò sáng tạo các trò 

chơi điện tử. Cũng có những chƣơng trình dạy học trò làm những videos hay thâu nhạc 

nhƣ Digital Youth Network, hoặc dạy cắt xén chọn lọc phim chuyện cũng nhƣ giúp học 

trò giao kết với các nhà làm phim thời sự nhƣ Adobe Youth Voices. 

 

3) Cần cho các thí sinh thật nhiều kinh nghiệm về tất cả các khía cạnh của môi trƣờng học 

tập của học sinh: cho phép họ quan sát cách học trò học hỏi tại trƣờng học cũng nhƣ 

trong những môi trƣờng ngoài lớp học, cách học trò trao đổi với nhau hay cùng nhau học 

hỏi và cách học trò thử áp dụng các ý tƣởng của họ qua những trang mạn xã hội điện tử. 

 

4) Cần khuyến khích họ nối kết với các thầy cô giáo khác qua các trang mạn điện tử để trao 

đổi kinh nghiệm, học hỏi cách thu hút học trò sao cho có hiệu quả, chia sẽ ý kiến dạy học 

và sự thành công cũng nhƣ để tìm sự ủng hộ trong những trƣờng hợp khó khăn. Thí dụ 

của các trang mạn điện tử gồm có Classroom 2.0, Teacher Tube, PBS Teachers, Edmodo, 

và Edutopia.  

 

5) Cần xác định lại việc đào tạo và cấp bằng dựa trên quá trình học tập và kỷ năng đứng lớp 

để xem thí sinh nào thực sự sẵn sàng trong việc dạy học.   

 

6) Cần có những kim chỉ để có thể nhận diện trƣờng nào thành công trong việc đào tạo thầy 

cô giáo, tại sao họ thành công và cần những gì để làm hoàn hảo thêm lối dạy học của thầy 

cô và cách học hỏi của học trò. 

 

7) Cần cung cấp cho thầy cô giáo những phƣơng sách, thời giờ, dụng cụ và cơ hội tham 

khảo với các nhà chuyên môn để giúp họ dạy một cách hữu hiệu và ý thức đƣợc những 

đòi hỏi mới từ sự thay đổi trong xã hội, thế giới, kỷ thuật và thƣơng trƣờng . 

 

8) Cần giúp quần chúng hiểu việc dạy học rất phức tạp và sự đầu tƣ vào việc đào tạo, ủng hộ 

và nâng cao thù lao và địa vị của thầy cô giáo trong xã hội sẽ giúp ích thế hệ học trò trong 

tƣơng lai. Cũng nên đề cập nền giáo dục Phần Lan năm nay đƣợc xếp hàng đầu cùng với 

nền giáo dục Nam Hàn một phần vì quốc gia này rất kính trọng các thầy cô giáo của họ 
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sau khi đã đòi hỏi rất nhiều từ các thí sinh trong ngành giáo dục nhƣ bắt buộc các thầy cô 

giáo phải có ít nhất một bằng thạc sĩ.  

 

Dựa theo những điều kiện trên, ngoài việc xuất sắc trong ngành chuyên môn, thầy cô giáo giỏi 

phải biết thông thạo về vi tính và các áp dụng (apps) trên mạn điện toán. Họ phải biết dùng các 

khí cụ tinh xảo để đo lƣờng sự học tập của học sinh, để làm hoàn hảo cách dạy học của mình và 

để có thể nối kết suông sẽ lối học trên mạn lƣới điện toán và tại trƣờng học của học sinh. Cũng 

không kém phần quan trọng, họ phải biết đào tạo học sinh sao cho các em có thể cạnh tranh đƣợc 

trong một thƣơng trƣờng toàn cầu mà trong đó khả năng thông tin liên lạc, khả năng cộng tác và 

khả năng giải quyết mọi vấn đề một cách sáng tạo là những khả năng cơ bản. 

 

Hoa Kỳ là một đất nƣớc hùng mạnh của thế giới, vậy mà họ vẫn phải luôn quan tâm đến vấn đề 

giáo dục thế hệ mai sau. Nhƣ vậy một xã hội nghèo nhƣ Việt Nam phải làm gì để có thể bắt kịp 

đà tiến bộ của thế giới. Việt Nam có hy vọng tiến triễn trong tƣơng lai hay không? Là một ngƣời 

Việt Nam tôi vẫn mong mõi quê hƣơng tôi sẽ vƣợt qua đƣợc các chƣớng ngại ngày nay với sự 

kiên trì, ý chí và lòng nhẫn nại của giới trẻ. Nhìn về một Nam Hàn trơ trọi bốn mƣơi năm về 

trƣớc và một Nam Hàn vững mạnh ngày nay đƣợc xếp hàng đầu về nền giáo dục cùng với Phần 

Lan, tôi có phần hy vọng khi nhận thấy Nam Hàn chi phí rất nhiều cho việc học Anh ngữ so với 

các nƣớc khác, luôn nhắc nhở mọi ngƣời rằng sự tinh thông Anh ngữ rất tốt cho đất nƣớc, cho sự 

nghiệp của giới trẻ và Anh ngữ là tƣơng lai của sự giao tiếp của thế giới, là chìa khóa cho hạnh 

phúc cá nhân và sự phồn thịnh của quốc gia. Tôi tin chắc nếu đây là một điều kiện cho sự thành 

công của Nam Hàn thì giới trẻ Việt Nam cũng sẽ một ngày gần đây có một đời sống tốt lành hơn 

và một tƣơng lai tƣơi sáng hơn. Tôi hy vọng và mãi hy vọng.  
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CHƢƠNG TRÌNH ANH VĂN VÀO MÙA HÈ 
Chương trình dạy Anh Văn vào mùa hè tại Việt Nam được bắt đầu vào năm 2006. Trước khi bắt đầu 
chương trình, hội đã tìm đến một số các vị lãnh đạo tôn giáo để trình bầy mong ước giúp đỡ giới trẻ phát 
huy khả năng ngoại ngữ này. Các ngài đều công nhận tiếng Anh rất quan trọng cho tương lai của giới trẻ 

nghèo và rất mong hội thành công để các em có được thêm  một số hành trang khi bước vào đời. Tiếc 
thay vì thiếu cơ sỡ và nhân sự nên các ngôi chùa không thể hợp tác với hội trong công tác này. Vì vậy các 
khóa học chỉ được tổ chức tại các giáo xứ công giáo. Tuy nhiên tất cả giới trẻ, không phân biệt tôn giáo, 
đều được tham gia miễn phí một cách rất bình đẳng vào chương trình học.  
 
Với một khả năng ngoại ngữ vững chắc, hội mong các giới trẻ nghèo có thêm triễn vọng tìm được công 
việc tốt lành với các hãng ngoại quốc. Qua khả năng này, hội cũng ước mong Việt Nam có thể thu hút 

đầu tư của thế giới để tạo dựng thêm công ăn việc làm và một đời sống vững bền cho mọi người. 
 

TƯỜNG TRÌNH VỀ KHÓA ANH VĂN HÈ 2013 

Natalie Xuân Văn 

Kể từ năm 2006, cứ vào dịp hè thì EFTP gởi các em sinh viên thiện nguyện từ Mỹ về Việt Nam 

dạy Anh Văn cho giới trẻ trong thời gian năm tuần lễ. Đây thật là một chuyến đi đầy thú vị và 

hoàn hảo cho các em sinh viên, nhất là các sinh viên gốc Việt Nam vì họ đã đƣợc nhìn thấy tận 

mắt quê cha đất tổ và đƣợc giao du với những con ngƣời ― thuần túy‖ Việt Nam đầy nhiệt huyết, 

đầy tình ngƣời  luôn hăng say chào đón họ.  

 

Từ con số khỏang hơn một trăm học sinh tại Việt nam vào năm 2006, tỷ lệ ấy đã lên đến khoảng 

1500 học sinh vào những năm 2010, 2011 & 2012. Cách dạy học mới mẽ, phong phú và lòng 

hăng say tận tụy của hội cũng nhƣ của các thiện nguyện viên đã gây nhiều tiếng vang cho 

chƣơng trình và đã lôi cuốn không biết bao nhiêu học sinh xin tham gia vào khóa hè.  Hội thật 

cảm kích khi các em học sinh đã gọi chƣơng trình là một luồng sáng mới, một vinh hạnh lớn lao, 

một niềm vui không tả xiết cho cuộc đời họ. Hội rất vui mừng sự quan tâm và phục vụ của các 

thiện nguyện viên trong suốt năm tuần lễ đã để lại nơi học trò ―một niềm tin và hy vọng cũng 

nhƣ một ân nghĩa, tình cảm sâu nặng rất khó quên… Em yêu mến các thiện nguyện viên. Họ đã 

cho chúng em sự ấm áp của tình ngƣời, tình anh em.  Ở nơi phƣơng trời xa xôi ấy, em nguyện 

cầu bình an cho họ‖.   Những câu nói chân thành đó đã làm tan biến bao nhiêu gian lao mà hội đã 

phải trải qua để đến với các em cũng nhƣ xóa bỏ bao nhiêu những giọt mồ hôi của những ngƣời 

thiện nguyện viên trẻ đã dầy công ra sức dƣới một bầu trời nắng chói chan của vùng trời Nghệ 

hay các nơi khác mà hội đã dừng chân, để tạo cho lớp bạn trẻ bên quê nhà một vốn liếng Anh 

Văn quá cần thiết trong xã hội hiện đại. 

  

Niềm vui của hội từ chƣơng trình đã đƣợc nhân đôi khi các em thiện nguyện viên đã cảm thấy 

tham gia vào chƣơng trình Anh Văn Hè là một kinh nghiệm thật tốt lành cho bản thân họ.  Ngân 

Diệp của năm 2010 đã viết: ―I wanted to work for a cause. I wanted to give—my knowledge, my 

skills, and my time to better the lives of students in Vietnam. Those were my reasons for 

applying to EFTP’s summer English program. Looking back on my experience, in those short 5-

weeks, it was my students and the community in Vinh that enriched my life far beyond measure 

with their kindness and generosity. It was an incredible journey that I hope many future 

volunteers will have. Tôi đã muốn làm việc cho một chƣơng trình chính đáng. Tôi muốn hiến 

tặng—sự hiểu biết, khả năng và thời giờ của tôi để phát triển đời sống của các học sinh bên Việt 
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Nam. Đó là lý do mà tôi đã xin tham gia vào chƣơng trình Anh Văn vào mùa hè của EFTP.  Nhìn 

lại kinh nghiệm trong khoảng thời gian 5 tuần lễ ngắn ngũi đó, tôi cảm thấy thật sự ra thì các học 

trò của tôi và cộng đồng Vinh đã làm phong phú cuộc đời của tôi ngoài sức tƣởng tƣợng qua sự 

tử tế và rộng lƣợng của họ.  Thật là một hành trình cực kỳ vui thú mà tôi mong nhiều thiện 

nguyện viên trong tƣơng lai cũng sẽ có.‖  Tim Murphy của năm 2011 đã viết:‖ I found the living 

arrangements to be comfortable and the church members and staff to be very helpful and 

engaging. The learning materials were appropriate and made lesson planning a lot easier. .. 

Before my participation in this program 

I had always wanted to volunteer 

abroad and I think this program was a 

great first impression….Thank you 

again for affording me this opportunity; 

it has changed my appreciation for what 

it is to have and to have not and reignite 

a fire inside of me to continue aiding 

the less fortunate in whatever way I 

can.…. I went in with no expectations 

and have been delighted by the beauty 

of the culture and the people, and have 

been moved by their contagious 

happiness. I am taking many memories 

home with me, as well as new friends 

and experiences I will hold dear to my 

heart for many years to come. A million 

thanks. Chỗ ăn ở của chúng tôi rất dễ 

chụi và những ngƣời trong giáo xứ rất 

giúp đỡ chúng tôi và dễ mến. Tài liệu 

dạy mà EFTP trao cho chúng tôi rất 

thích hợp và đã làm cho việc soạn bài 

dễ dàng hơn… Trƣớc khi gia nhập vào 

chƣơng trình này, tôi luôn muốn thiện 

nguyện cho những chƣơng trình ngoài 

nƣớc Mỹ, và tôi nghĩ chƣơng trình của 

EFTP đã cho tôi một ấn tƣợng đầu tiên 

rất đẹp… Xin cám ơn EFTP đã cho tôi 

cơ hội này; nó đã dạy cho tôi biết giá trị 

của sự ―có‖ và ―không có‖ và đã khơi 

dậy lại trong tôi niềm yêu thích giúp đỡ 

những ngƣời kém may mắn khi tôi có khả năng…Khi bắt đầu tham gia vào chƣơng trình, tôi 

không mong đợi gì từ khóa dạy, nhƣng không ngờ tôi đã bị cảm xúc vì nét đẹp của văn hóa và 

ngƣời dân Việt Nam. Sự vui tƣơi của họ đã làm tôi cảm kích rất nhiều. Tôi sẽ mang về nhà rất 

nhiều kỷ niệm, cũng nhƣ bạn bè và kinh nghiệm mới. Tôi sẽ ấp ũ những điều đó trong lòng trong 

nhiều năm tới. Xin gởi đến EFTP một triệu lời cám ơn. ‖ Thảo Lê của năm 2012 đã viết: ― I 

really admire the goals of this program. I think that the volunteers and I have made an impact on 

our students, but I had no idea that the impact that the students have on me would be even greater 

…I wasn’t able to see the immense amount of impact the program had on the students and 
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parents until we had to close the classrooms. Even so, students and parents would sit outside of 

our classrooms to hear us continue to teach…This program truly was a life changing experience 

not only for the students, but also for me. Everything in Vietnam ran smoothly, regardless of the 

unexpected obstacle, but we were able to make the most of it. Thank you for everything. Em 

khâm phục mục đích của chƣơng trình. Em nghĩ tất cả các thiện nguyện viên đã có tác động tốt 

đến các học sinh, nhƣng em đã không ngờ đƣợc ảnh hƣởng của học trò trên em còn mạnh mẽ 

hơn… Em không thể tƣởng tƣợng đƣợc ảnh hƣởng của khóa học trên học trò và các phụ huynh 

trƣớc khi khóa học bị chấm dứt.  Sau khi khóa hè bị đóng cửa, các học trò và phụ huynh cứ đến 

ngồi  ngoài lớp học của chúng em để nghe chúng em tiếp tục dạy các ngƣời cƣ ngụ tại nhà 

thờ…Chƣơng trình này thật là một kinh nghiệm đổi đời, không chỉ cho các học trò tại Việt Nam 

mà luôn cả cho em. Tất cả các thứ tại Viêt Nam thật trôi chẩy. Mặc dù có sự cản trở ngoài ý 

muốn, chúng ta đã làm đƣợc rất nhiều chuyện. Xin cám ơn EFTP về tất cả.‖ 

 

 Khóa Anh Văn Hè đã tỏ ra là một chƣơng trình 

thật bổ ích cho tất cả các sinh viên học sinh tại 

Việt Nam.  Để giúp các học sinh đạt đƣợc một kết 

quả vững chắc, EFTP luôn có ý định tiếp tục mỡ 

khóa dạy tại một nơi trong một thời gian đủ dài, 

hầu tạo cho giới trẻ một vốn liếng Anh Văn vững 

chắn để bƣớc vào đời trƣớc khi hội chuyển sang 

một vùng đất mới.  Võ Văn Đức, học sinh của 

khóa dạy tại Huế đã viết:  ―Anh Văn quả thật là 

cầu nối cần thiết đƣa con ra biển lớn. Biết tiếng 

Anh con dám mơ ƣớc nhiều hơn; thật tuyệt về sự 

thay đổi này. Viết đến đây con lại phải cám ơn sự 

nhìn xa trông rộng của hội EFTP đã mang thứ ngôn ngữ của kinh tế đến với con.  Con đang bắt 

đầu trải nghiệm những thú vị thực tế mà tiếng Anh mang lại. Con biết nhiều bạn khác đang ở 

Sàigòn cũng đã có việc làm. Họ cũng đã học tiếng Anh từ chƣơng trình của EFTP. Có lẽ ngƣời ta 

không viết hoặc chƣa viết thơ để cám ơn hội. Nhƣng con cũng thông báo để hội vui mừng vì 

thành quả đạt đƣợc‖.   

 

Vinh, Nghệ An là một thành phố khá nghèo, có nhiều thiên tai và mƣa nắng thất thƣờng tại Việt 

Nam. Cái nóng mùa hè ở đây không tỉnh nào sánh bằng, nhất là khi những cơn gió Lào gay gắt 

thổi vào vùng đất này. Thời tiết khắc nghiệt, điều kiện sống khó khăn đã khiến ngƣời dân Vinh 

thƣờng tự hỏi: ―Tại sao Ông Trời quá bủn xỉn với ngƣời dân Vinh?‖ Cũng vì tình trạng này mà 

hội đã đến Vinh vào năm 2010. Mặc dù hội luôn chủ trƣơng không dính líu, không nói về chính 

trị mà chỉ chú trọng duy nhất vào việc dạy Anh Văn, nhƣng rất tiếc những biến động tại miền đất 

này đã ảnh hƣởng đến khóa học năm 2012. Khóa dạy tại Tiếp võ cho 600 học sinh trong năm đó 

đƣợc tiếp diễn trọn khóa 5 tuần, nhƣng tiếc thay khóa dạy rộng lớn cho gần 1000 học sinh tại 

Cầu Rầm đã phải tạm ngƣng sau hai tuần lễ, và thiện nguyện viên tại Cầu Rầm chỉ đƣợc tiếp tục 

các lớp học rất nhỏ cho hết 3 tuần lễ kế tiếp. Theo tinh thần ―Trồng cây cho tới khi ra quả‖, hội 

rất muốn tiếp tục khóa Anh Văn hè tại nơi đây ít nhất là thêm ba năm nữa để gầy dựng cho các 

em sinh viên học sinh thêm chút ít hành trang vào đời và vì hội rất tin tƣởng vào tinh thần vƣợt 

khó, sự kiên trì bền bĩ và sức chịu đựng của các em trong bất cứ hoàn cảnh khó khăn nào.  

Nhƣng cuối cùng sau bao nhiêu trăn trở hội đã quyết định ngƣng khóa dạy tại Vinh sau năm 

2012. Đây là một quyết định rất khó khăn.  Hội vẫn nhớ mãi câu viết của em Dƣơng Đậu: 
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―Tƣơng lai của chúng em sẽ đi về đâu nếu thiếu sự 

quan tâm của những ngƣời thiện chí‖ và hội cũng 

không thể nào quên lời chia sẽ của Christine 

Nguyễn, thiện nguyện viên của khóa 2012: ―During 

the first and second week, I’ve had so much weight 

in my heart. Vietnam has so many wonders and 

beauties, but it also has so many hardships and 

sorrows. Seeing the conditions here is really heart-

wrenching for me, because I want to help so badly 

that it hurts. I understand more acutely the 

sentiment behind EFTP’s motto: We will go with a 

sweet smile on our faces. With a strong 

determination to serve the less fortunate in our hearts. With a fierce hunger for success for those 

who need our help. Yes, we will go, we will go, we will go.  Vào tuần lễ thứ nhất và thứ nhì, 

lòng em rất nặng. Việt Nam có rất nhiều cảnh đẹp và kỳ quan, nhƣng nó cũng mang nặng quá 

nhiều thử thách và đau khổ. Thấy điều kiện nơi đây làm cho em quá đau lòng, vì em rất quằng 

quoại  với niềm mong muốn giúp đỡ họ. Em càng thấu hiểu câu châm ngôn của EFTP: Chúng ta 

sẽ ra đi với một nụ cƣời ngọt ngào trên môi. Với một ý chí phục vụ những ngƣời kém may mắn 

trong tim.  Với một khát vọng cho sự thành công của những ngƣời cần sự giúp đỡ của chúng ta. 

Vâng, chúng ta sẽ ra đi, chúng ta sẽ ra đi, chúng ta sẽ ra đi‖.  Xin nhắn lại với giới trẻ Vinh là hội 

sẽ không quên các em và sẽ nhớ mãi những giọt nƣớc mắt, những tiếng nấc nghẹn ngào vào ngày 

cuối của khóa học 2012. Không tiếp tục đƣợc khóa Anh Văn không có nghĩa là hội sẽ bỏ rơi các 

em.  Hội sẽ cố gắng tìm những đƣờng lối khác để giúp nâng cao khả năng học hỏi của các em.  

 

Sau quyết định ngƣng khóa dạy tại Vinh, EFTP đã làm việc ráo riết để xếp đặt một trung tâm 

mới cho khóa hè 2013. Đây không phải là một chuyện dễ dàng. Vì sự an toàn và cuộc sống của 

thiện nguyên viên trong năm tuần lễ, hội phải tìm đƣợc một giáo xứ bằng lòng cho mƣợn phòng 

ốc, lo đầy đủ ba bữa ăn hằng ngày, có chỗ ở sạch sẽ đúng tiêu chuẩn cho các thiện nguyện viên, 

và cuối cùng bằng lòng chấp nhận sự ồn ào náo nhiệt của khóa học trong năm tuần lễ. Sau nhiều 

tháng làm việc thì vào khoảng tháng 3 năm 2013, Đức Giám Mục Nguyễn Chí Linh của giáo 

phận Thanh Hóa đã nhận hợp tác với hội. Ngay sau đó thì hội bắt đầu tuyển lựa thiện nguyên 

viên. Rất tiếc là đến thời điểm này thì hầu hết các sinh viên đã có những hoạch định cho khóa hè 

của họ, cho nên việc tuyển lựa thiện nguyện viên đã gặp rất nhiều khó khăn.  Cuối cùng thì vào 

đầu tháng Năm, hội đã chấp nhận 6 ngƣời để gởi về Thanh Hóa. Tiếc thay gần đến ngày về Việt 

Nam thì hội đã phải bỏ ý định gởi thiện nguyện viên về vì hai lý do. Thứ nhất em Sophia Lâm đã 

thay đổi ý định không về và Thăng Hoàng không thể 

về đƣợc vì một chuyện khẩn cấp ngoài ý muốn 

(Thăng Hoàng đã có ý định thiện nguyện từ tháng 

Giêng trƣớc khi hội có ý định lập chƣơng trình tại 

Thanh Hóa).  Thứ hai, cha mẹ em Liên Nghiêm đã 

thay đổi không cho em về vì lý do passport. Gia đình 

em đã làm passport để cả gia đình có thể về thăm Việt 

Nam năm 2013. Không may passport của cả gia đình 

đều tốt lành ngoại trừ passport của Liên bị sai tên. Vì 

sợ đây là một điềm quở, cha mẹ em đã không cho em 

về Việt Nam với hội. Sự thay đổi của em Liên đã ảnh 
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hƣởng đến hai em Kevin Võ và Kevin Phạm. Đây là lần đầu tiên hai em về Việt Nam cho nên 

hội đã giới thiệu để hai em đi về cùng với Liên. Khi cha mẹ của Liên muốn em rút lui thì hai em 

Kevin cũng thay đổi ý định. Em Diễm Quỳnh Nguyễn rất muốn đi, nhƣng cuối cùng thì hội 

quyết định không gởi thiện nguyện viên về vì sợ em đi một mình sẽ rất lạc lõng. Sau bao nhiêu 

công khó tạo dựng chƣơng trình cho năm 2013, hội lại bị dồn vào một thế kẹt khi không thể gởi 

thiện nguyện viên về Thanh Hóa nhƣ đã hứa và khi hằng trăm em học sinh sinh viên đã đăng ký 

cho khóa học và mọi sự tại Việt Nam đã đƣợc sắp đặt sẵn sàng. Rất may cuối cùng  Đức Cha 

Linh đã sắp đặt cho các chủng sinh từng du học tại Mỹ và các thầy cô giáo dạy Anh Văn đảm 

nhận việc dạy khóa hè với lời hứa là EFTP sẽ cung cấp sách vỡ, dĩa CD và soạn thảo các giáo án 

gởi về Thanh Hóa để giúp các thầy cô đứng lớp. 

 

Hội rất vui mừng thấy chƣơng trình tại Thanh Hóa đã đạt đƣợc kết quả tốt đẹp và giáo phận đã 

yêu cầu hội tiếp tục giúp đỡ trong các khóa hè tới. Mỹ đã có câu ―All roads lead to Rome. Đƣờng 

nào rồi cũng dẫn đến Roma‖. Con đƣờng năm nay thật trắc trở và khó khăn hơn rất nhiều, nhƣng 

cuối cùng thì hội cũng đã giúp đƣợc khoảng 500 em học sinh phát triễn về khả năng Anh Văn 

của họ.  Hiểu rằng hội không có quyền lựa chọn chỉ hành động khi có một phƣơng thức hoàn hảo 

mà ngƣợc lại phải chấp nhận bất cứ cơ hội nào cho phép hội giúp đỡ đƣợc những ngƣời thiếu 

may mắn, hội cảm thấy thoải mái với kết quả của khóa Anh Văn hè 2013. Đặc biệt hội rất vui 

mừng tìm đƣợc một phƣơng thức mới để giúp đỡ học sinh về môn Anh Văn khi vắng bóng các 

thiện nguyện viên trẻ tại Mỹ và rồi đây việc phát triễn khả năng Anh Văn cho giới trẻ bên quê 

nhà có thể đƣợc mỡ rộng. 

 

Hội xin chân thành cám ơn Đức Giám Mục Nguyễn Chí Linh, Linh Mục Trịnh Đình Thiệu, các 

thầy cô giáo và các em sinh viên tại Thanh Hóa đã giúp hội trong việc phát triễn khả năng Anh 

Văn của giới trẻ Thanh Hóa. Sự hy sinh, nhẫn nại của Đức Giám Mục, cha, thầy cô giáo và các 

em sinh viên sẽ để lại một kỷ niệm đáng ghi nhớ cho các em học sinh và  sẽ là một tấm gƣơng 

dấn thân phục vụ cho giới trẻ nơi quê nhà.  
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(Một chương trình mới để tiếp tục nâng cao giáo dục tại Tiếp Võ sau khi EFTP ngưng chương 

trình Anh Văn vào mùa hè tại Vinh) 

GIÁO HẠT CAN LỘC – GIÁO XỨ TIẾP VÕ 
BAN ĐIỀU HÀNH GIỚI TRẺ GIÁO XỨ TIẾP VÕ 

THÔNG BÁO VỀ VIỆC MỞ CÁC LỚP TIN HỌC VÀ ANH NGỮ 
 

Đƣợc sự hƣớng dẫn và giúp đỡ của Cha quản xứ, Hội đồng mục vụ giáo xứ, ban điều hành giới 

trẻ giáo xứ tổ chức mở các lớp dạy tin học tổng hợp và các lớp anh ngữ giao tiếp củng nhƣ nâng 

cao cho tất cả những ai trong giáo xứ Tiếp Võ có nhu cầu học. 

 

I.                   Địa điểm và hình thức học: 
-          Các lớp tin học, học tại phòng tin của giáo xứ 

-          Các lớp anh ngữ sẽ học qua mạng internet có màn chiếu lớn 

 

II.                Giáo viên: 

1.      Giáo viên các lớp tin hoc: 
-          Anh Tùng (Ông Thông) tốt nghiệp khoa CNTT trƣờng đại học Vinh 

-          Anh Điệp (Lam) kỹ thuật viên máy tính, quản lý mạng cho một số doanh nghiệp 

-          Sự hỗ trợ của Thầy giúp xứ, anh Chính Trƣởng ban giới trẻ, anh Ngãi Công Ty VNVP và 

một số nhân viên kế toán thông thạo về máy tính văn phòng. 

2.      Giáo viên các lớp anh ngữ: 

Các lớp anh ngữ học trực tiếp trên mạng do hội Education For The Poor (EFPT) dạy trong đó có 

Cô Tuệ Phƣơng (đã từng về Tiếp Võ  hè 2012) 

 

III.             Thời gian học 
-          Các lớp tin học sẽ khai giảng vào tối thứ 5 ngày 19/09/2013 và học vào buổi tối từ thứ 2 

đến thứ 6 hàng tuần (ban tổ chức sẽ sắp xếp cụ thể theo số lƣợng học viên đăng ký)  

-          Các lớp anh ngữ (thời gian khai giảng sẽ thông báo sau) và sẽ học vào buổi sáng các ngày 

từ thứ 2 đến thứ 7 ( từ 6h30h đến 10h) . 

  

Vậy ban tổ chức xin đƣợc thông báo rộng rãi đến 

mọi thành phần thuộc giáo xứ Tiếp Võ. Ai có nhu 

cầu xin liên hệ với ban điều hành giới trẻ giáo xứ 

để đăng ký. 

  

Ban tổ chức sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để các em 

học sinh có thể theo học mà không ảnh hưởng đến 

việc học văn hóa của các em. 

  

(Toàn bộ thiết bị lắp đặt tại phòng tin được tài trợ 

bởi hội Education For The Poor (EFTP) 

  

                                                                                                     TM ban tổ chức 

                                                                                                             Trƣởng ban giới trẻ 

                                                                                                      Trần Văn Chính 
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THANKS FOR THE “EDUCATION FOR THE 

POOR” IN USA 

 31 October 2013 

 GIỚI TRẺ - TU SINH - SINH VIÊN 

 0 comments 

Dư âm của một mùa hè đầy ý nghĩa còn vang vọng 

trong lòng mỗi người giáo dân trong giáo xứ, đặc biệt 

là các em học sinh sau khóa học Anh Văn mùa hè năm 

2012 tại giáo xứ Tiếp Võ. Thì giờ đây, niềm vui nối tiếp 

niềm vui, ân tình nối tiếp ân tình, khi giới trẻ giáo xứ 

lại được nhận thêm những món quà đặc biệt, không 

chỉ về giá trị vật chất lớn, mà còn gói ghém nhiều tình 

cảm sâu xa qua từ nửa vòng Trái Đất đến với Việt Nam 

và dừng chân tại giáo xứ Tiếp Võ, thuộc thị xã Hồng 

Lĩnh, tỉnh Hà Tĩnh. 

“Education For The Poor ‖ in USA (Hội giáo dục cho ngƣời nghèo tại Mỹ). Một cái tên 

quá đỗi quen thuộc với mỗi ngƣời chúng ta, đặc hiệt là các bạn trẻ trong và ngoài giáo xứ 

Tiếp Võ. Dù đã hơn một năm trôi qua, nhƣng ngƣời dân Tiếp Võ, từ ngƣời già đến trẻ 

nhỏ chắc hẳn là không thể quên đƣợc những cái tên thân thƣơng: Cô Tuệ Phương, Cô 

Mai, Cô Linh, Cô Lan, Cô Christine, Thầy Quang. Họ đã đến và giúp dạy Tiếng Anh 

tại giáo xứ Tiếp Võ trong thời gian hơn một tháng, để giúp cho các em học sinh có cơ hội 

đƣợc học ngoại ngữ trực tiếp với những ngƣời bản địa – đất nƣớc Hoa Kỳ, một đất nƣớc 

có nền văn minh tân tiến nhất thế giới. Khóa học không chỉ mang lại hiệu quả cao trong 

chất lƣợng dạy và học, vốn kiến thức, trình độ ngoại ngữ của các em đƣợc nâng cao rõ rệt 

mà còn tạo nên mối tƣơng giao của một cuộc gặp gỡ. 

Đúng nhƣ vậy! Những con ngƣời xa lạ đến với giáo xứ chúng ta, giúp đỡ và quảng đại 

trong tình hiệp nhất. Hội giáo dục cho ngƣời nghèo đã hỗ trợ cho giáo xứ bốn bộ máy vi 

tính làm cơ sở vật chất và để tạo điều kiện tốt để giúp cho giới trẻ và hết mọi thành phần 

trong giáo xứ đƣợc nâng cao kỹ năng và trình độ tin học. 

Hiện nay, khóa học Tin học đã đƣợc khai giảng và bắt đầu cho các lớp học. Có đƣợc cơ 

sở vật chất khang trang: ―Lý thuyết đƣợc đi đôi với thực hành‖, chắc chắn hiệu quả học 

tập hứa hẹn sẽ đƣợc thành công để nâng cao và gặt hái đƣợc nhiều thành quả tốt đẹp. 

Xin đƣợc gửi lời tri ân đến Hội “Education For The Poor‖ in USA. Họ là những nhà hảo 

tâm đã trực tiếp giúp đỡ về máy tính, đó là những nghĩa cử cao đẹp để củng cố niềm tin 

cho các em học sinh, để nuôi dƣỡng, thúc đẩy những ƣớc mơ, hoài bão của tuổi trẻ và 

cùng với giáo xứ Tiếp Võ khích lệ các em thực hiện ƣớc mơ của cuộc đời. Chính nhờ sự 

http://giaoxutiepvo.com/?cat=411
http://giaoxutiepvo.com/?p=8465#respond
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quan tâm của quý Hội: Sự hỗ trợ về vật chất, động viên về tinh thần, điều đó đã nối dài 

niềm ƣớc mơ hoài bảo và chắp cánh cho những dự định tƣơng lai của tuổi trẻ nơi đây. 

Hơn thế nữa, trong sự hứa hẹn và ƣớc muốn của hội, là sẽ tiếp tục giúp đỡ về thƣ viện 

của giáo xứ và cung cấp tài liệu, giáo án và các phƣơng pháp học tiếng Anh trực tuyến. 

Dự định và nguyện ƣớc của hội, giới trẻ của giáo xứ sẻ thành lập đƣợc cho mình một câu 

lạc bộ ―Câu Lạc Bộ Giáo dục‖. 

Tuy nhiên, trên mảnh đất Việt nói chung và quê hƣơng giáo xứ Tiếp Võ nói riêng đâu đó 

vẫn còn nhiều mảnh đời khó khăn, vất vả đã khiến không ít các bạn trẻ nhỏ tuổi sớm phải 

đƣơng đầu với nhiều thử thách trong cuộc sống. Vì vậy, trong tƣơng lai không xa giáo xứ 

Tiếp Võ, đặc biệt BĐH giới trẻ mong muốn tiếp tục nhận đƣợc sự giúp đỡ, hiệp sức của 

quý Hội sẽ cùng với giáo xứ giúp thế hệ trẻ nơi đây vƣợt qua những khó khăn, thử thách, 

khuyến khích tinh thần học hỏi, đam mê khám phá. Các em sẽ là những ngƣời tạo dựng 

tƣơng lai tiếp nối truyền thống tốt đẹp của vùng đất hiếu học. 

Mọi sự đóng góp, hỗ trợ của quý Hội, quý ân nhân đều đƣợc giáo xứ trân trọng trong sự 

tri ân và sẽ luôn cố gắng duy trì tốt việc sử dụng vào việc dạy và học trong giới trẻ đúng 

mục đích. Tất cả sự hỗ trợ và giúp đỡ đó, với mục đích cho các hoạt động chung, để giải 

quyết những khó khăn về trang thiết bị học tập cho các bạn trẻ, để giúp và mang đến cho 

các bạn trẻ vƣơn xa và tiến xa hơn nữa trong thế giới hiện đại hôm nay. 

Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn! Chúc cho quý Hội sẽ tiếp tục có nhiều nghĩa cử cao 

đẹp, chúc cho các Thầy Cô luôn mạnh khỏe, bình an. 

 

 

Hình ảnh lễ khai giảng khóa học anh ngữ hè 2012 Giáo xứ Tiếp Võ 
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Hình ảnh các lớp tham gia chƣơng trình tin học do giới trẻ tổ chức với sự hỗ trợ thiết bị máy tính 

của hội ―Education For The Poor‖ 
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TẠ ƠN EDUCATION FOR THE POOR 
 
Sắp đến mùa lễ tạ ơn ―Thanksgiving‖, tôi ngƣớc mắt lên Trời thầm tạ ơn Thƣợng Đế đã cho tôi đƣợc 

làm ngƣời, tạ ơn đời đã cho tôi bao trải nghiệm và xin tạ ơn ngƣời vì bao yêu thƣơng dành cho tôi. 

Trong tâm tình tạ ơn đó, tôi không quên để nói lời tạ ơn tới Education For The Poor vì bao điều tốt 
đẹp mà tôi, cũng nhƣ  hàng ngàn giới trẻ tại Việt Nam đã đón nhận đƣợc.  

 

Năm 2009, một nhân duyên đã cho tôi đƣợc gặp ban Điều Hành hội Education For The Poor tại Hà 

Nội và kể từ đó tôi đƣợc cộng tác với Hội để thiết lập chƣơng trình dạy tiếng Anh tại Giáo Phận 
Vinh. Một ấn tƣợng khó quên đối với tôi là hai Cô Tuệ Phƣơng và cô Thanh Xuân đã không ngần 

ngại quyết định đƣa chƣơng trình về Vinh sau một cuộc gặp gỡ ngắn ngủi.  Đó là một quyết định can 

đảm. Tôi cám ơn hai Cô vì tinh thần phục vụ quảng đại và không ngại khó vì các Cô hiểu rõ khi đã  
bƣớc chân vào Vinh thì cũng phải sẵn sàng đối diện với sự khắc nghiệt từ khí hậu và cả đặc thù môi 

trƣờng chính trị tại Nghệ An.  Sự can đảm và tình yêu của các Cô là động lực giúp Cha Fx Hoàng Sỹ 

Hƣớng, Ban Điều Hành Hội Sinh Viên Công Giáo và tôi hăng hái thiết lập chƣơng trình tại Giáo 

phận Vinh với sự bảo trợ của Đức Cha Paul Maria Cao Đình Thuyên.  
 

Năm đầu tiên thật là vạn sự khởi đầu nan. Mọi sự thật ngỡ ngàng đối với tôi  cũng nhƣ những ngƣời 

có trách nhiệm vì chƣa bao giờ chúng tôi  tổ chức một khóa học có các giảng viên là các Thiện 

Nguyện Viên đến từ Hòa Kỳ giảng dạy cho số lƣợng khoảng 1,000 học viên tham dự.  Vừa hân hoan, 
vinh dự nhƣng cũng là thách đố. Tôi cũng hiểu đƣợc nỗi lo lắng của Ban Điều Hành Hội lúc bây giờ, 

tuy nhiên Hội đã quyết định― đi ra chỗ nƣớc sâu để thả lƣới‖ và sẵn sàng hƣớng dẫn chúng tôi qua 

từng giai đoạn với một hoạch định rõ ràng. Chúng tôi nhƣ ngƣời đi thả lƣới và cuối cùng đã gom lại 

đƣợc rất nhiều cá.  Cuối khóa học, chúng tôi lƣợng giá lại những kết quả đạt đƣợc vƣợt xa với những 
gì chúng tôi mong ƣớc.  Những ngƣời đồng tổ chức và tôi đã có một dịp rèn luyện chính mình và lĩnh 

hội đƣợc những bài học đáng quí từ Hội thông qua hai Cô Tuệ Phƣơng, Thanh Xuân và các Thiện 

Nguyện Viên.  
 

Khóa học những năm sau tiếp tục đƣợc mở tại một số nơi khác nhƣ Lập Thạch và Tiếp Võ.  Với sự 

hƣớng dẫn của các Thiện Nguyện Viên và sự tham dự đông đảo của các học viên, khóa học đã cho 

thấy rằng: Đây là môi trƣờng tốt để cho sinh viên Việt Nam có khả năng trau dồi Anh Ngữ, giao lƣu 
quốc tế; một cơ hội để tiếp cận với phƣơng pháp giáo dục của nƣớc Mỹ; một môi trƣờng lành mạnh 

để các bạn trẻ gặp gỡ, trau dồi tri thức và nối kết tình bạn; một môi trƣờng tốt hầu giúp học viên thay 

đổi não trạng thành tích đã tồn tại trong nền giáo dục Việt Nam để hƣớng tới hiệu quả. 

 
Với cái nhìn xa trông rộng, hội Education For The Poor đã khai mở một số Câu Lạc Bộ Giáo Dục tại 

Hà Nội, Vinh và Huế. Đây thật sự là ngôi nhà thân thƣơng cho các thành viên Câu Lạc Bộ mỗi tuần 

đến với nhau chia sẻ trí thức, cải thiện tiếng Anh và cùng nhau tìm đình hƣớng cho tƣơng lai đời 

mình...Chính môi trƣờng này  đã và đang hình thành nên những mầm sáng cho tƣơng lai dân tộc Việt 
Nam.  

 

Tạ ơn Education For The Poor đang chuẩn bị cho giới trẻ Việt Nam những ―chiếc cần câu‖.  Khi nghĩ 
về những nổ lực của Education For The Poor đang thực hiện, tôi càng thấm thía thông điệp của Đức 

Giáo Hoàng Gioan Paul II nhắn gửi giới trẻ toàn thế giới: “Tương lai bắt đầu từ hôm nay, chứ không 

phải ngày mai”.  Càng làm việc với Education For The Poor, càng cho tôi nhận ra lối làm việc 

―Logic, rõ ràng và chuẩn xác‖.  
Nhân dịp lễ Tạ Ơn 2013,  

Nguyễn Văn Thống 
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HIỂU ĐỂ YÊU 

Có bao giờ bạn tự đặt câu hỏi học tiếng Anh để làm gì? Câu trả lời thƣờng thấy là để nói, để học 

tập, để làm việc hay để kiếm tiền. Điều đó rất chí phải. Ít khi chúng ta đề cập về giá trị nhân văn 

của việc học ngôn ngữ tiếng Anh, một ngôn ngữ chung của nhân loại ngày nay. Tuy nhiên có 

nhiều ngƣời đã nhận ra rằng khi nói cùng ngôn ngữ con ngƣời ta sẽ dễ dàng chia sẻ, quan tâm và 

đồng cảm lẫn nhau.  Khóa học tiếng Anh do Education For The Poor tổ chức tại Việt Nam đã 

cho tôi về cảm nghiệm đó. 

 

Dịp hè 2010 và 2011, tôi đƣợc học tiếng Anh từ những ngƣời bản xứ tại Giáo xứ Cầu Rầm và 

Lập Thạch do hội Education For The Poor tổ chức. Đó là một mơ ƣớc của những học sinh miền 

quê nghèo nhƣ chúng tôi. Thật may mắn và hạnh phúc. Tôi cảm ơn các Thiên Nguyện Viên từ 

phƣơng xa đã bỏ bao công sức đến với đất nƣớc Việt Nam và đến với tôi. 

 

Thời gian thấm thoát trôi qua, nhƣng những kỷ niệm về các Thiện Nguyện Viên vẫn in đậm 

trong trái tim tôi. Trong lớp học của chúng tôi, hầu hết sinh viên đều không biết nhiều tiếng Anh, 

Thiện Nguyện Viên thì lại không giỏi tiếng Việt. Thế là mỗi lần nói một từ vựng nào hay là một 

câu với cấu trúc khó, nhìn chúng tôi lơ ngơ, thẩn thờ, Cô Giáo liền hỏi ―Do you understand?’’. 

Nhận đƣợc cái lắc đầu từ chúng tôi, Thiện Nguyện Viên lập tức giảng lại, vừa nói vừa sử dụng cả 

―body language‖ với tất cả nhiệt tâm. Tôi cảm nhận đƣợc hơi ấm tình ngƣời từ các Thiện 

Nguyện Viên, hơi ấm đó lan tỏa khắp cơ thể, qua não rồi vào tim để có thể trở thành động lực 

giúp tôi yêu thích và cố gắng để cải thiện tiếng Anh mỗi ngày.  

 

Một nhà tâm lý học đã từng nói  ―Một cuộc trò chuyện để lại ấn tượng trong lòng đối phương là 

trong cuộc trò chuyện đó có sự chia sẻ”. Trong suốt khóa học hè tiếng Anh, các Thiện Nguyện 

Viên đã gần gũi với chúng tôi trong từng lời nói, đơn giản là trong cái bộc bạch cảm xúc làm 

chúng tôi mến các Thiện Nguyện Viên kỳ lạ. Các Thiện Nguyện Viên chia sẻ với chúng tôi về 

cuộc sống, về gia đình, về nơi các Thiện Nguyện Viên đƣợc sinh ra, nơi họ lớn lên và cả một 

niềm tự hào về đất nƣớc. Các Thiện Nguyện Viên đã chia sẻ tất cả những gì họ biết, mọi kinh 

nghiệm họ có, từ cách nói chuyện điện thoại cho đến kinh nghiệm phỏng vấn xin việc. Tất cả vẫn 

là cách chỉ dạy tận tình bằng một tấm lòng nhiệt huyết. Trong những cuộc chuyện trò, các Thiện 

Nguyện Viên luôn lắng nghe, nghe để sƣả dạy, nhƣ dạy chúng tôi cách trả lời ―How are you?‖. 

Một phong thái lạc quan và lịch sự luôn phát xuất từ trong tâm hồn các Thiện Nguyện Viên ―I 

am very well, thank you‖. Những điều nhỏ nhặt ấy góp lại tạo cho chúng tôi tự tin giao tiếp hơn,  

giúp hiểu thêm về con ngƣời và văn hóa của đất nƣớc Hoa Kỳ.   

 

Hai mùa hè đƣợc tham dự khóa học tiếng Anh của Hội Education For The Poor tổ chức đã giúp 

tôi hiểu về con ngƣời và đất nƣớc Hoa Kỳ nhiều hơn. Thông qua sự hiểu biết về các Thiên 

Nguyện Viên, tôi có thêm tình yêu vào việc học ngôn ngữ tiếng Anh. Mối tƣơng quan của tôi  và 

các Thiện Nguyên Viên trong hai khóa học tiếng Anh đầy ấm áp đã cho tôi có thêm một cảm 

nghiệm về giá trị nhân văn trong việc học ngôn ngữ tiếng Anh là giúp con ngƣời có khả năng hòa 

chung một tiếng nói với nền văn minh thế giới và dễ dàng trao ban,  chia sẻ tình ngƣời cho nhau.  

 

Việt Nam, ngày 13 tháng 10 năm 2013 

Nguyễn Thị Liên 
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Giaó Phận Thanh Hóa 
  Giaó xứ Chính Tòa 
           *   *   * 

LỚP TIẾNG ANH THIỆN NGUYỆN HÈ 2013 

 
Địa điểm: Nhà Thờ Chính Toà Thanh Hoá 

Trƣởng Ban Tổ Chức: Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh 

Quản lý nhân sự, an ninh & tài chánh: Cha Antôn Trịnh Đình Thiệu 

Giám Thị: Cha Thăng 

Giám luật: Thầy Duy 
Giám học: Thầy Cƣờng &Thầy Công  

Hậu cần & Y tế:  Quý sơ GX Chính Toà. 

Ban môi trƣờng + Điện nƣớc: Chú Hà + Anh Tuấn 

Ban Truyền Thông:  

MC/Linh hoạt viên & tài liệu, âm thanh: Chú Diệm & Nhóm Sinh Viên Công Giáo 

 KHỐI A -SƠ CẤP 

 NHÓM GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH: Thầy Công (Nhómtrƣởng), Thầy Hƣng, Thầy Duy,  
Sơ Châu & Sơ Mƣời. 

1. Lớp A1: Cô Nguyễn Thị Thuý & SV Nguyễn Thị Tuyển. 

2. Lớp A2: Thầy Phạm Văn Công &  SV Nguyễn Thị Điệp. 

3. Lớp A3: Thầy Trƣơng Đức  Hƣng & Nguyễn Thị Thuý. 

4. Lớp A4: Sơ Nguyễn Thị Mƣời & Thầy Phạm Văn Công, SV Trần Thị Hoài Thương. 

5. Lớp A5: Thầy Nguyễn Văn Duy & SV Trần Thị Xuyến. 

6. Lớp A6:  Thầy Trƣơng Đức Hƣng & SV Nguyễn Thị Thuý. 

7. Lớp A7: Cô Nguyễn Thị Thuý (Thầy Công), SV Nguyễn Thị Tuyển. 

 KHỐI B -TRUNG CẤP:  

 NHÓM GIẢNG VIÊN PHỤ TRÁCH: Cha Sáu (Nhóm trƣởng), Thầy Hải, Sơ Châu, Cô 
Thuý, Cha Đỉnh. 

 Lớp 1B: Cha Phùng Văn Sáu (T.Cƣờng & T.Hải)& SV Trần Thị Xuyến. 

 Lớp 2B: Cha Phạm Văn Đỉnh, Sơ Nguyễn Thị Châu, SV Nguyễn Thị Điệp. 

 Lớp 3B: Thầy Lê Văn Hải, Thầy Nguyễn Quốc Cƣờng, SV Nguyễn Thị Xuyến (1 giáo viên 

Pháp)  

 Lớp 4B: Thầy Nguyễn Quốc Cƣờng & Cha Khƣơng, SV Trần Thị Hoài Thƣơng. 
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Lưu ý:  

 Các cha, thầy, sơ đứng đầu danh sách các lớp là Chủ Nhiệm của lớp. 

 Các Giáo Viên Chủ nhiệm: Công bố thời gian biểu của khoá học, giám sát kỷ luật và học tập của học 
viên, quản lý nhân sự của lớp, lên chƣơng trình học cho lớp, giúp bầu Ban cán sự lớp, chia tổ/nhóm 
học tập. 

 Thời gian biểu cúa khóa học: 

 Buổi sáng: Từ 7h30 đến 9h45 ( Nghỉ giữa các tiết 15p) 
 Buổi chiều : Từ 14h30 đến 16h45 ( Nghỉ giải lao 15p giữa các tiết) 
 Buổi tối: Từ 19h30 đến 21h45.( Nghỉ giải lao 15p giữa các tiết) 

 

THỜI GIAN BIỂU CỦA CÁC LỚP TỪ TUẦN I ĐẾN TUẦN 5 

(Bắt đầu từ ngày 25/6 đến 30/7) 

THỨ NGÀY Sáng Chiều Tối 

Thứ 2  A1  A2 A3 B1 A4 A5  B2 A6  A7  B3  B4 

Thứ 3 A1  A2 A3 B1 A4 A5  B2 A6  A7  B3  B4 

Thứ 4 A1  A2 A3 B1 A4 A5  B2 A6  A7  B3  B4 

Thứ 5 A1  A2 A3 B1 A4 A5  B2 A6  A7  B3  B4 

Thứ 6 A1  A2 A3 B1 A4 A5  B2 A6  A7  B3  B4 

Thứ 7  SINH HOẠT NGOẠI KHÓA 

( Chia tổ/nhóm thực tập nói Tiếng Anh cho các lớp)  

 

Lưu ý: 

 Khối A: Có 7 lớp 
 Khối B có 4 lớp. 
 Số học viên mỗi lớp dao động từ 40 đến 50 học sinh/lớp. 
 Xin các nhóm trƣởng tìm thời gian thuận tiện để họp góp ý xây dựng sau mỗi buổi lên lớp của các 

Giảng viên trong khối của mình. 

 Nhiệm vụ của Lớp trưởng, lớp phó và các tổ trưởng: Lớp trƣởng điều phối chung, điểm danh các học 

viên, liên lạc với thầy cô Chủ nhiệm về những việc liên quan tới lớp học. Lớp phó phụ trách học tập 
và lao động chung. Các tổ trƣởng quản lý tài sản chung của lớp và phân chia trực nhật cho các tổ 
viên.  

 Sau mỗi ngày lên lớp, xin các giáo viên họp để rút đúc kinh nghiệm và giải quyết những bất cập 

 Giáo trình và tài liệu sẽ đƣợc gửi đến từ cô Tuệ Phƣơng. 

                                                          BAN GIÁM HỌC 
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GIÁO XỨ CHÍNH TÒA BẾ GIẢNG 
KHÓA TIẾNG ANH HÈ 2013 
cập nhật: (02/08/2013, 01:20 pm)    Lượt xem: 840 

Sáng 26.07.2013, giáo xứ Chính Tòa đã tổ chức lễ 
bế giảng khóa tiếng anh hè 2013. Hiện diện trong 
buổi lễ có cha Antôn Trịnh Đình Thiệu – thƣờng vụ 
giáo xứ Chính Tòa cũng là cha trƣởng ban tổ chức, 
cha Phêrô Vũ Văn Thăng – phó xứ Chính Tòa, cha 

Giuse Vũ Thanh Long – đặc trách Ơn gọi giáo 
phận, quý cha Tòa Giám Mục, quý cha, quý thầy, 
quý sơ trong ban giảng huấn và gần 500 bạn học 
sinh. 
  

Có một mùa hè vừa đến rồi nhẹ nhàng qua đi, có một sự bỡ ngỡ ngày đầu giờ còn lại cái nắm tay thật 
chặt, có một khoảng cách lƣơng – giáo xa xôi mà giờ đây gần nhau là thế. Nơi hội trƣờng Tòa Giám Mục 

hôm nay đã lƣu dấu biết bao hình ảnh đẹp, tình cảm 
đẹp - là kết quả của bao nỗ lực, của sự trƣởng thành 
và trổ nở trong cảm xúc. 
  
Anh văn là ngôn ngữ của thời đại mới, là đòi hỏi 
của Thế giới, đồng thời cũng là chiếc chìa khóa ― 
diệu kì‖ mở cánh cửa tƣơng lai tƣơi sáng, tốt đẹp 
hơn cho mỗi ngƣời, có thể nói, tăng cƣờng các kĩ 

năng ngoại ngữ của mình là bạn đang có một dự án 
đầu tƣ siêu lợi nhuận. 
  
Chính vì lẽ đó, đƣợc sự cho phép của Đức Cha giáo 
phận, dƣới sự hỗ trợ của hội EDUCATION FOR 

THE POOR; sự cộng tác của quý cha, quý thầy, quý sơ đang du học tại Hoa Kỳ, Canada, Philippines 
cùng các giảng viên nƣớc ngoài trực tiếp giảng dạy, giáo xứ Chính Tòa đã tổ chức khóa tiếng anh hè 

nhằm đáp ứng nhu cầu bồi dƣỡng anh văn của quý bậc phụ huynh và các em học sinh. Trải qua 5 tuần học 
tập, đến nay, khóa học chính thức khép lại. 

  
Phát biểu tại lễ bế giảng, cha Antôn Trịnh Đình 
Thiệu – trƣởng ban tổ chức một lần nữa nhấn 
mạnh: ― Tiếng anh không còn là ngôn ngữ riêng mà 
đã trở thành thứ ngôn ngữ quốc tế. Việc học thêm 

anh văn trong mùa hè là điều rất cần thiết…‖. Là 
ngƣời luôn đồng hành, theo sát việc giảng dạy, học 
tập trong suốt thời gian diễn ra khóa học, cha chủ 
nhà đƣợc chứng kiến sự đi lên, sự thăng tiến trong 
kiến thức anh văn của các bạn học sinh, vì vậy, với 
những thành quả các em thu lƣợm đƣợc hôm nay, 
cha cũng mang niềm vui nhƣ bố mẹ các em vậy. 
  

Trong những kỉ niệm đẹp, trong tình nghĩa thầy trò 
thì dƣờng nhƣ thời gian trôi nhanh hơn lúc nào hết. Mới ngày nào, thầy phổ biến về chƣơng trình giảng 
dạy mà hôm nay, trên tay thầy đã là bản báo cáo tổng kết – sự lƣu luyến thời gian không chỉ với riêng 
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ngƣời học trò nhƣng còn là cảm xúc của thầy F.X 
Nguyễn Quốc Cƣờng lúc này. Với phƣơng châm ―Vui 
để học‖, ban giảng huấn luôn cố gắng xây dựng một 
bầu khí thoải mái, thân thiện với học sinh ngõ hầu giúp 

các em tiếp thu bài cách tốt nhất, hiệu quả nhất, đồng 
thời phát huy những khả năng, thế mạnh của mỗi 
ngƣời. Trong suốt khóa học, hầu hết các em đến lớp 
đầy đủ; tuân thủ đúng nội quy đã đề ra; nhiều em trổi 
vƣợt về khả năng nghe, nói, đọc, viết tiếng anh và đặc 
biệt các em tỏ ra thích thú với phƣơng pháp giảng dạy 
cũng nhƣ môi trƣờng học tập nơi đây…Nhƣng bên 
cạnh đó cũng còn tồn tại những hạn chế. “ Khóa học 

đã khép lại, nhưng dư âm của nó vẫn còn đọng lại 
trong lòng mỗi người chúng ta, có thể đó là dư âm tích 
cực, cũng có thể là dư âm tiêu cực, nhưng chúng con luôn cảm thấy vui và lạc quan về tất cả…”. 
 
Với điều kiện đang đƣợc theo học tại Hoa Kỳ, đƣợc tiếp xúc với sự văn minh, tiến bộ, hiện đại của một 
đất nƣớc phát triển, đúc rút kinh nghiệp bản thân, cha Gioan Phạm Văn Đỉnh càng hiểu rõ hơn vấn đề còn 
tồn tại nơi các em khi đến với môn Anh văn, cha chia sẻ: “Một kinh nghiệm quý giá mà cha đã học được 

khi du học ở ngoại quốc đó là chúng ta rất k m trong giao tiếp. Lý do chính là ở mỗi chúng ta ngại và 
th n trước đám đông. Chúng ta giao tiếp rất khó vì chúng ta chưa thực sự can đảm, chưa dám chấp nhận 
sự yếu k m của bản mình. Chính vì vậy cha kêu gọi các bạn trẻ hãy cam đảm, tự tin và mạnh mẽ lên”. 
 
Kết nối chƣơng trình của buổi lễ bế giảng là những tiết mục văn nghệ ― cây nhà lá vƣờn‖ đến từ các nghệ 
sĩ nhí không chuyên. Từ giải trí đến báo cáo thực tế, từ góp vui đến phô diễn tài năng, kết quả của khóa 
học đƣợc thể hiện cụ thể nhất, sinh động nhất. Các em hát tiếng anh, nhảy trên nền nhạc tiếng anh và kể 

chuyện bằng tiếng anh – những điều tƣởng nhƣ không dễ dàng gì nhƣng rồi đã làm đƣợc. Tiếng vỗ tay 
vang lên rộn rã. 
  
Ngay sau đó, thay mặt ban tổ chức, cha Phêrô Vũ Văn 
Thăng đã đọc quyết định khen thƣởng cho những cá 
nhân có thành tích học tập xuất sắc và ý thức kỉ luật 
cao. Món quà nhỏ bé nhƣng là sự ghi nhận cho những 
nỗ lực lớn lao. Các em đã chiến thắng chính mình, gạt 

bỏ ham thú vui chơi để đến lớp, gạt bỏ sự lƣời nhác 
trong con ngƣời để quyết tâm, vƣợt qua khó khăn để 
thu lƣợm tri thức. Đó là phần thƣởng xứng đáng dành 
cho các em. 
  

Đại diện quý phụ huynh và học sinh cũng đã nói lên lời tri ân đến Đức Cha, quý cha giáo xứ Chính Tòa, 
quý thầy cô trong ban giảng huấn đã luôn tạo mọi điều kiện tốt nhất để khóa học đạt hiệu quả cao. 

  
Rồi giây phút tạm biệt cũng đến. Dù khoảng thời gian ngắn ngủi học tập nơi đây không đủ cho các em có 
thể đọc thông viết thạo nhƣng tin tƣởng rằng với những kiến thức căn bản, phƣơng pháp học tập đúng đắn 
cùng sự bản lĩnh học hỏi đƣợc nơi đây sẽ là hành trang giúp các em vững bƣớc trên con đƣờng chinh phục 
ƣớc mơ của mình. 
  
Một cái kết đẹp khi nó lại tiếp tục mở ra những điều mới, khóa học khép lại nhƣng tƣơng lai các em thêm 

phần rộng mở, mối thân tình lƣơng – giáo trở nên khăng khít hơn. Niềm vui đang ngập tràn nơi xứ mẹ 
Chính Tòa… 
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GIÁO ÁN CỦA LỚP ANH VĂN CAO CẤP (ADVANCED LEVEL) 

 
Thăm các thầy, 

 

Học sinh lớp cao cấp là những ngƣời sẵn sàng đi ra kiếm việc hay học lên cao. Họ là những 

ngƣời cần nói tiếng Anh vừa thành thạo vừa đúng giọng phát âm. Cho nên trong các khóa 

học, việc luyện giọng đƣợc xem là khá quan trọng. Chỉ khi nào họ phát âm đúng thì họ mới 

có thể hiểu đƣợc đối phƣơng nói gì. Vì vậy xin các thầy dạy họ cuốn ―Pronunciation, The 

Way It Sounds‖ hằng ngày. Học hết cuốn thì lại ôn lại lần nữa. 

 

Ngoài điều nêu trên, họ cần phải biết cách nói chuyện. Vì thế, trong cuốn sách Conversation 

For All Occasions, chúng tôi đã có những bài viết về rất nhiều đề tài. Chúng tôi mong sau khi 

học xong, họ có thể rút tỉa và pha trộn những bài đàm thoại trong sách để có thể phát biểu 

đƣợc ý tƣởng của họ.  

 

Các chƣơng trong sách Conversation For All Occasions đều có 3 phần chính nhƣ sau: 

 

1) Bài đàm thoại: Các thầy nên cho họ nghe bài đọc từ dĩa CD và sau đó chia lớp học thành 

2 nhóm. Mỗi nhóm sẽ đọc một bè và sau đó có thể đổi bè khi đọc bài đàm thoại một lần 

nữa. Thí dụ khi học chƣơng I thì một nhóm sẽ đọc phần đàm thoại của Ann và nhóm kia 

đọc phần đàm thoại của Mary.  

Các thầy nên bảo học sinh đánh dấu những chữ nào mà họ không nghe rõ hay thấy khó 

phát âm trong khi họ lắng nghe bài đọc từ dĩa. Nhƣ vậy các thầy có thể giúp họ phát âm 

cho đúng trƣớc khi chia họ làm hai nhóm để thực tập đọc.  

2) Phần Questions/Answers Practice: Phần này bổ túc bài đàm thoại bằng các câu thƣờng 

đƣợc dùng khi ngƣời ta nói chuyện về đề tài của bài đàm thoại. Các thầy có thể dùng 

phần này để ôn lại bài ngày hôm sau. Thí dụ: sau khi học bài I về thời tiết, thì ngày hôm 

sau các thầy có thể ôn lại bằng cách hỏi học trò câu hỏi nhƣ sau: ― How is the weather in 

Thanh Hóa today?‖ 

3) Phần Discussion: Phần này sẽ giúp các học sinh từ từ mạnh dạn hơn. Thực tập nói chuyện 

hằng ngày giúp họ quen đàm thoại bằng tiếng Anh.  

 

Chúng tôi đề nghị các thầy bắt học trò nói và đọc rất to. Chúng tôi thấy cách này có nhiều hiệu 

quả vì họ sẽ mạnh dạn hơn khi đàm thoại và các thầy có thể chỉnh sữa cách phát âm của họ. Vì 

thì giờ học ít ỏi, chúng tôi cũng đề nghị các thầy bắt họ chuẩn bị cho buổi học vào đêm  hôm 

trƣớc. Nên bắt họ lắng nghe bài đàm thoại từ dĩa và viết vài câu để chia sẽ với các bạn trong lớp 

vào đêm hôm trƣớc. 

 

Để thay đổi không khí, chúng ta cũng có thể dạy cho họ hát. Học trò rất thích học hát các bài hát 

bằng tiếng Mỹ. Họ luôn luôn cố gắng hát thật chuẩn và thật giống giọng hát của ngƣời Mỹ. Vì 

vậy đây cũng là một cách giúp họ luyện giọng phát âm cho tốt.  
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NGÀY DẠY THỨ NHẤT 

1) Học trò tự giới thiệu về mình bằng tiếng Anh. Họ sẽ nói về: 

a) Học vấn (học lớp mấy, ngành gì..) 

b) Công ăn việc làm (họ đang làm gì) 

c) Các thú tiêu khiển (thích đọc sách, bơi lội, đá banh,…?) 

d) Ƣớc vọng cho tƣơng lai 

 

2) Thử sức (test) về trình độ Anh Văn:  

a) Cho họ xem các câu hỏi của bài đọc (chapter) 1 của sách Conversation For All 

Occasions. Các câu hỏi này ở phần Comprehension Test. 

b) Sau khi đã xem xong câu hỏi của phần Comprehension Test, nói học trò đóng sách lại 

và các thầy cho họ nghe bài đọc 1 đã đƣợc thâu trong dĩa. Bảo họ lắng nghe bài đọc 

để sau khi nghe xong thi họ bắt đầu trả lời các câu hỏi của phần Comprehension.  

Đây là một cách thử sức của họ và cũng là một cách giúp họ tập nghe tiếng Anh. 

Mong là khả năng nghe và hiểu của họ mỗi ngày một tiến bộ.  

 

3) Tập đọc bài đọc 1. Chia lớp học thành 2 nhóm và mỗi nhóm sẽ đọc một bè. Thí dụ cho 

bài đọc 1, một nhóm sẽ đọc phần đối thoại của Ann và một nhóm sẽ đọc phần của Mary. 

Sau đó thì đổi phần đối thoại. Nhóm đọc phần của Ann đổi lại và đọc phần của Mary 

 

4) Luyện cách phát âm chữ với sách Pronunciation-The Way It Sounds. Phần luyện tập này 

rất quan trọng. Vì thế các thầy nên luyện đi luyện lại cho họ và cũng nên lâu lâu test họ. 

Các học trò cần phát âm thật to để quen cách phát âm mạnh mẽ thay vì nhút nhát không 

dám phát âm. 

 

Để thử xem họ có hiểu từ ngữ của mỗi bài thì các thầy có thể cho họ làm bài tập dƣới đây. 

Chúng ta cho họ các từ ngữ và bắt họ điền từ ngữ vào bài tập ngắn. Để giúp họ thêm thì các thầy 

có thể bắt họ viết một câu cho mỗi từ ngữ để chia sẽ trong giờ học. Tôi đã viết bài tập cho 5 

chƣơng của sách Conversation For All Occasions. Tôi sẽ tiếp tục viết thêm cho đủ 25 ngày dạy.  

 

Exercise: Fill the paragraph with the following expressions: 

 

1) I am glad to hear the good news 

2) It’s great, isn’t it? 

3) Will it be too late  

4) What a relief! 

5) Start without her 

6) It seems like 

7) Leave everything behind 

8) It has been a long time since 

9) Make sure that 

 

Mary went to a job interview last week, and the company has already asked her to start in San 

Francisco next Monday. __________________she lost her job. _____________________.  

Everything is ok now.  __________________ her prayers were finally answered. 
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_________________  She should _________________ to concentrate on her new job now. She 

needs to ___________________ she is well prepared this time. ____________ ___  for her to 

find good accommodation with such a short notice? And, what will I do with the cooking project 

if she can’t help me out tomorrow? Shall  I ___________________? Ah! 

Whatever,_________________ 

 

 

Answer: 

Mary went to a job interview last week, and the company has already asked her to start in San 

Francisco next Monday. It has been a long time since she lost her job. I am glad to hear the good 

news. Everything is ok now.  It seems like her prayers were finally answered. What a relief! She 

should leave everything behind to concentrate on her new job now. She needs to make sure that 

she is well prepared this time. Will it be too late for her to find good accommodation with such a 

short notice? And, what will I do with the cooking project if she can’t help me out tomorrow? 

Shall I start without her? Ah! Whatever, it’s great, isn’t it?  
 

 

LESSON PLAN-Level C 

I) TEACHING SESSION  

 

A) WORKING ON VOCABULARY AND ENHANCE YOUR STUDENTS’ ABILITY TO 

CONVERSE 

 

Conversation for All Occasions – CHAPTER TWO: An Afternoon In The Kitchen  

1) Have the students listen to the recorded Conversation and the two Questions/Answers 

Practices. 

(10 minutes) 

 

2) Explain the new terms and expressions used in the conversation, especially those that are 

related to the topic of the conversation. For example:  

 

- Topic: Cooking 

- Special terms: Recipe, a piece of cake, delicious, scrumptious, ingredients 

- Special expressions: It smells so good, it looks inviting, I bet it is delicious, I am 

preparing breakfast, I overcook them. 

 

Then ask a few students to share their homework—sentences they wrote that include the 

expressions listed in the chapter. For example: 

 

 Who would have thought that he had to quit school so early? 

 The bad news hits me by surprise. 

 There is a slim chance that he will graduate this year. 

 I would not mind helping you with the physics problem this evening. 

(15 minutes) 
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3)  Test the students’ comprehension by asking the questions which are included in the 

Comprehension Test section. To really gauge their understanding, you can term the 

questions differently or can ask the students to expand their answers. 

(10 minutes) 

 

4)   Have the students read along to the recorded dialogue. In the meantime walk around and 

observe how the students practice. Make sure that they have good intonation and correct 

pronunciation. Another method is to ask the students to come up front and read the 

dialogues. Correct their pronunciation and intonation while they read. 

You can also divide your class into groups of two students. In each group, have one 

student plays the role of Mrs. Anderson and Questions, and the other the role of Debbie 

and Answers. Afterward, pick one group to role play the conversation in front of the 

classroom. 

 

Note: Please make sure that the students read and speak loudly. In learning a foreign 

language, one of the best method is to speak loudly; this will help them overcome their 

shyness, make them less self-conscious about their ability to read and speak English, and 

more confident in expressing their thoughts in public. 

(20 minutes) 

 

5) Hold a debate session using the questions in the Discussion section or any questions that 

you think would be a good subject for debates (Please encourage your students to express 

their opinions. They need to learn to overcome their shyness and to converse well. Try to 

engage those that do not speak by directing questions or remarks to them) 

- Should boys learn how to cook? 

- What is the most popular food in Viet Nam? 

Note: Try to make the debate fun and lively to draw participation from the students. You 

can participate in the debate if it would help get the debate going. 

(30 minutes) 

 

6) Discuss certain grammar features covered by the conversation. For example: 

- Count nouns and noncount nouns 

- Use of the article a, an, and the in front of nouns. 

(10 minutes) 

 

 

B) WORKING ON PRONUNCIATION AND PHONICS: Pronunciation – The Way 

It Sounds 
(15 minutes) 

 

C) ENHANCING YOUR STUDENTS’ABILITY TO WRITE:  Write one or many 

sentences from any book that you like on the board. Dissect and explain the structure of 

the sentence. Explain why it is a good sentence. At the same time, change the structure 

or wording of the sentence to make it a bad sentence. Explain why it is a bad sentence.  
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Example: Employment will continue to be a drag on the recovery, with CFOs saying they 

expect to expand their full-time domestic workforces by less than 1% over the next 12 

months.  

 

For the first time in more than a year, finance chiefs expect double-digit growth in 

earnings and significant growth in capital spending over the next 12 months, according 

to this quarter’s Duke University Global Business Outlook Survey. 

(Comments: Clean sentence with good use of commas for better presentation of ideas. In 

the second sentence, a comma is used after the long introduction phrase. This is in 

contrast to: Last night I went to sleep at 10:00 o’clock) 

(15 minutes) 

 

D) ENHANCING YOUR STUDENTS’ LISTENING SKILLS:  Use either the Essential 

Review for the TOEIC Exam book or the articles and CDs provided to you by EFTP.  

(15 minutes) 

 

 

 

 

II) HOMEWORK 

1) Ask the students to study chapter 3 at home in order to be ready to ask questions and 

discuss the topic tomorrow. Since class time is limited, all students should be familiar 

with the conversation the next day and should use class time to correct their 

mispronunciation of words and to practice the art of conversation. 

 

2) Write sentences using the new expressions of chapter 3. This will further help them 

remember the newly learned expressions. 
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English Course 2013 in Chinh Toa Parish- Itinerary of Knowledge 

Thuy Tran 

It is said that English is considering as a ―melting pot‖ of life. This was true in the past. Nowadays, it is still an 

obvious fact. Today’s global world, the importance of English cannot be denied and ignored since English is the 

most common language spoken in the world. With the help of developing technology, English has been playing a 

major role in many sectors including medicine, engineering, education… Particularly, as a developing country, 

Vietnam needs to make use of this worldwide spoken language in order to prove its international power. To find 

high-quality jobs, communicate with the international world and access scientific sources in the student’s major 

field, English is a worth language investing in Vietnam in general and Thanh Hoa diocese in particular.  

As you may know, youth Vietnamese usually had a thorough grasp of grammar, utilize skilled structures in 

English and do well an exercise; however, they were weak at practicing. Formerly, they even dared not approach 

foreigners because they do not understand or know how 

to show their ideas in English. Moreover, they also got 

difficulties in vocabulary and pronunciation; for 

instance, how many syllable does a simple word as ― 

butterfly‖ contain? How does it read stress? All 

shortcomings made them feel unconfident and 

unpleasant when learning English. 

Knowing thoroughly the English language’s 

importance, English course aiming at listening and 

speaking skills were organized in annual each summer 

for children by Bishop Joseph Nguyen Chi Linh. 

Especially, with the aid of organization from USA 

named ―EDUCATION FOR THE POOR‖, the course was happened successful as well as our expectations. So 

great is it that Vietnam’s education better and develop. The course took place in 5 weeks from the end of June 

until full July in Chinh Toa parish, a center of Thanh Hoa city. According to organization’s program, to make 

sure the quality of learning and teaching, all students had taken a general knowledge test in the Bishop Office 

before the course was opened. Students were separated into appropriate levels, and about two-thirds of them were 

in beginner classes, and about one-third were placed into intermediate and upper-intermediate classes. There were 

12 classes each day to agree student’s timetable. Most classes had fourty students and others had over fifty. Apart  

from that, extra-curricular activities also offered on the weekends. Therefore, students had time playing games 

such as Ring a Gold Bell and practicing speaking with foreigner teachers. 

Teaching staff was enthusiastic and self-motivated as well as talented. Most of lecturers was overseas student 

from famous universities in the world such as in Canada, USA, Philippines, France…and others was student from 

well-known universities in Vietnam. Especially, some foreigner volunteers and overseas Vietnamese also 

contributed a great deal of success for this course. They all were bilingual and had chance to approach advanced 
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culture from strong countries, so they had a widen knowledge about language. Thus, this course got high and 

satisfactory results for educational quality.  

It was really lucky for me to be direct taken part in teaching with monks and nuns. Although I was trained in 

language university, hardly ever my English skill did fluently. However, only after 5 weeks was my second 

language improved day by day. I felt confident when lecturing in English and teaching fair-minded English songs 

for children. Not only was I practiced in English more than I used to, but I also learned many things from other 

lectures such as experiences, essential skills of teaching… 

As for nearly 500 students, they were very interested in each class. They learnt in English, a beloved language all 

over the world, and played as well as in that one. This course attracted many good students from well-known high 

schools in Thanh Hoa city. Moreover, some children of university’s lecturers also took part in this program. Some 

students from small parishes also resided temporarily in Bishop House to catch up with the English subject. 

Especially, Non-Catholic student appropriated more than 50% total number of student. Thus, the course rubbed 

out religious fence. For parents, they felt secure when their children studied in the church. They said that this is a 

wholesome studying environment for their kid to enhance English skill and communicate with friends. Teachers 

are very enthusiastic and active, so my children still went to the church even it rains like dogs and cats. They all 

gave positive comments about the course. Because of attraction of subject, not only did they pick their kid up, but 

they also participated in classes. This program opened a great relationship for all people..  

To have a wonderful and worthy summer, never do I forgot to show my gratitude towards Bishop, priest, nuns, 

monks and sponsor. I am grateful Bishop Nguyen Chi Linh who has confidence in my limited knowledge and 

entrust this mission. Although he was busy with works in diocese and sometimes on an assignment, he still 

showed excessive interest in youth and sent compliments to teachers with dear messages. I seemed to be a dded 

more power to carry out lofty mission. He created a useful school to associate all students in Catholic and Non-

Catholic in string of knowledge. I also give my grateful to Priest Anthony Trinh Dinh Thieu who is leader of 

organizational committee and always travel with lecturers during English course. I also never forget lovable smile 

and close gestures from virtuous priest , Peter Vu Van Thang.  

Finally yet importantly, on behalf of lecturers and students, I am really thankful to sponsor from USA who always 

help us with a big finance and teaching materials. ―EDUCATION FOR THE POOR‖, they gave prominence to 

educational problem to create a good living for children. Although being far away from Thanh Hoa diocese a half 

of earth round, the sponsor always followed us through daily prayers for program’s success. Textbook, CD was 

contained sufficient full of skills in English. Especially, we lecturers also received careful lesson plan, teaching 

and studying methods from the organization day by day through email, so we did not got difficult in teaching.  

The English course had gone for ages, but sweet memories were still in my mind. I had a wonderful summer to 

show who am I and what I want to do in future. Thanks to English course, I could made acquaintance to kind-

hearted coworkers and worked in pro atmosphere. I was a real teacher and lecturer in English in last summer. I 

felt to be more grew-up, nimble and confident in speech and work. What an unforgettable time! Being back 

university, I will try my best to complete the final-year and then carry out my wishes. Follow slogan of diocese: 

“Be grateful for the past- make the present prosper – face up with future!‖   
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From: Diệm Nguyễn <pheronguyendiem@gmail.com> 

Date: 2013/6/30 

Subject: Re: Giao An 

To: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com> 

 

Cô kính mến 

Em xin lỗi vì giờ mới gửi đƣợc thƣ cho cô. Hiện tại chƣơng trình dạy học vẫn khá ổn định. Có 

một vài thầy hơi mệt vì phải làm việc liên tục, tuy nhiên các thầy và học trò vẫn rất nhiệt tình 

trong việc dạy và học ạ. Hiện tại thì các thầy ngày dạy 3 ca, sáng chiều và tối. Nhƣ vậy thì ngày 

nào các em cũng đƣợc đi học, vì điều kiện phòng học nên các thầy đành phải làm nhƣ vậy. Sáng 

4 lớp, chiều 3 lớp và tối 4 lớp. Các bạn Lớp C và hai lớp còn lại đều rất ham thích học theo 

chƣơng trình và giáo án của cô. Các thầy tùy vào khả năng nhận biết của học sinh mà phân nội 

dung buổi học cho hợp lý nên các em tiếp thu khá tốt và chƣa có dấu hiệu em nào chán nản cả. 

Em cảm ơn cô nhiều vì đã viết thƣ hỏi thăm em và mọi ngƣời. Cầu chúc cô mọi việc bình an và 

thiện hảo. Mong cô tiếp tục đồng hành cùng khóa học của chúng em. Ah, các thầy muốn hỏi cô 

là cuối khóa có nên cho các em làm 1 bài kiểm tra chất lƣợng không ạ. Xin cô trả lời giúp các 

thầy để các thầy lên chƣơng trình tiếp tục. 

 

Kính thƣ 

Em Nguyễn Diệm 

 

 

 

 2013/7/15 Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com> 

 

Thƣa quý cha, quý thầy, Diệm và các em trong ban tổ chức thân mến, 

 

Con xin gửi trong file đính kèm 2 giáo án cho lớp C và B và 5 giáo án cho lớp A. Mai chúng con 

sẽ hoàn thành 3 bài của lớp B và C để gửi về. 

 

Con vừa search trên internet và tìm thấy "5 luật về việc học nói tiếng Anh". 5 điều này vô tình 

chúng ta đang thực hiện trong khóa hè. Nhƣ vậy hy vọng kết quả sẽ tốt đẹp. Con xin tóm tắt nhƣ 

sau:  

.  

1. Don't study grammar too much (Đừng học văn phạm nhiều quá) Văn phạm Anh Văn khá 

giản dị. Sinh viên Mỹ (ngọai trừ những em học chuyên ngành) không biết gì về văn phạm hết vì 

văn phạm đã đƣợc lồng trong language rồi. Chƣơng trình của khóa hè không đặt trọng tâm vào 

văn phạm nhƣng nhấn mạnh vài điễm quan trọng mà ngƣời Việt chúng ta thƣờng hay vấp phạm. 

 

2. Learn and study phrases (Nên học những câu nói thông dụng). Không nên học từ vựng rồi 

dịch (Don't translate) từ tiếng Việt sang tiếng Anh. Chƣơng trình của chúng ta đã và đang dạy 

các em thẳng vào language qua những câu nói thƣờng dùng (phrases) nhƣ họ khuyên.  

 

3. Reading and Listening is NOT enough. Practice Speaking what you hear! (Đọc & nghe 

chƣa đủ. Phải thực tập những gì bạn đã nghe) Chúng ta chú trọng vào phát âm bằng cách cho 

mailto:pheronguyendiem@gmail.com
mailto:vanvaness12@gmail.com
mailto:vanvaness12@gmail.com
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các em thực tập rất nhiều sau khi nghe CD hoặc các thầy thực tập trƣớc và các em đọc theo. 

Đồng thời cũng phát CD cho các em đem về nhà nghe & nhìn vào sách đọc theo CD. 

 

 4. Submerge yourself (Hãy nhận chìm mình vào tiếng Anh).  Qua chƣơng trình của khóa học 

hè hầu nhƣ các em luôn ở trong môi trƣờng thực tập Anh Văn, ví dụ hát những bài hát, học phát 

âm từ internet, thực tập những câu nói thông dụng. 

 

5. Study correct material (Học đúng tài liệu) Tài liệu chúng ta dùng trong khóa học đã đƣợc 

tham khảo và đúc kết từ những sách mƣợn từ thƣ viện và trên internet. Tài liệu này lại đƣợc 

những sinh viên sinh trƣởng tại Hoa Kỳ thâu vào CD, vì thế các em đang học đúng tài liệu. 
 

Chúng con ƣớc mong quý cha, quý thầy, Diệm và tất cả các em giữ gìn đƣợc sức khỏe và 

chƣơng trình đƣợc thành công tốt đẹp. 

 

Kính thƣ, 

Tuệ Phƣơng 

 

 

 

 

 

kha  
 

Sep 23 (4 days ago) 

  
 

 
 

 

Cảm ơn Chúa vì mọi việc cô làm đều tốt đẹp và vừa tổ chức thành công khóa học tại giáo phận 

Thanh Hóa. Từ lúc em tham gia hoạt động các khóa hè trƣớc đây cùng với EFTP, sau này em 

mới nhận ra đƣợc sự đóng góp đằng sau của hội là không hề nhỏ. Mặc dầu thời lƣợng không có 

nhiều nhƣng đóng góp tích cực vào mặt nhận thức của ngoại ngữ và giáo dục nhiều hơn, có tầm 

ảnh hƣởng suy nghĩ cho các em rất nhiều.  

 

Em đã qua Philippines đƣợc gần 3 tháng rồi.Em qua bên này chủ yếu dành thời gian để học hỏi 

thêm kiến thức tiếng anh và xã hội cũng nhƣ kinh nghiệm làm việc. Thời gian không có nhiều 

nên em cũng chỉ tranh thủ thời gian thôi. Qua tháng 10 em sẽ ngừng việc học và tham gia một 

vài tổ chức NGO tại Philippines để lấy kinh nghiệm làm việc tại đây. 

 

Cảm ơn cô và chúc cô mọi việc tốt lành và Hội ngày càng mạnh mẽ, 

Mong một ngày đƣợc gặp lại cô sớm. 

 

Kính, 

Em Khá. 
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CÂU LẠC BỘ GIÁO DỤC 

Ngoài việc trau dồi khả năng Anh ngữ, hội ước mong giúp giới trẻ phát huy tài năng và kiến 

thức để có thể ra đời một cách tự tin và mạnh mẽ hơn. Vì thế song song với việc mỡ các khóa 

Anh Văn vào mùa hè, hội đã giúp các em thành lập câu lạc bộ Giáo Dục để tiếp tục cùng nhau 

học hỏi Anh ngữ sau khi các thiện nguyện viên khóa hè rời Việt Nam, cũng như giúp đỡ nhau 

tích lũy thêm kiến thức và kinh nghiệm. Hội đặc biệt khuyến khích các em tìm hiểu và học hỏi 

các kiến thức hiện đại qua mạng Internet để bồi đắp cho những thiếu sót trong chương trình học 

tập và để giúp các em bắt kịp đà tiến bộ của thế giới.  

 

THAY LỜI TRI ÂN 

Câu lạc bộ Giáo dục Vinh – mỗi khi nhắc đến cái tên này, gợi lên trong tôi 

nhiều kỷ niệm, nhiều suy tƣ và một lòng biết ơn chân thành. 

 

Bây giờ tôi không còn là sinh viên nữa, đã ra trƣờng đi làm hơn một năm rồi 

nhƣng cuộc đời tôi thật may mắn khi vẫn đƣợc tham gia các hoạt động của 

sinh viên Công giáo thông qua Câu lạc bộ Giáo dục. Cũng chính vì thế mỗi 

ngày qua đi tôi thấy cuộc sống của mình trở nên vui vẻ và ý nghĩa hơn rất 

nhiều. Có lẽ trong số các sinh viên cùng thời thì tôi là ngƣời rất may mắn vì 

đã đƣợc đồng hành cùng Câu lạc bộ ngay từ những ngày đầu thành lập. Còn 

nhớ lần đầu tiên đọc thƣ của Cô Tuệ Phƣơng về mô hình Câu lạc bộ mà cô muốn thành lập ở Cầu 

Rầm, tôi thấy trong lòng có chút rạo rực, hào hứng với ý tƣởng của cô. Và sau khoá hè anh văn 

đầu tiên ở Vinh của hội Education For The Poor, Câu lạc bộ Giáo dục Vinh đã đƣợc hình thành. 

Những ngày đầu, số lƣợng thành viên còn rất hạn chế, chỉ lấy những ngƣời tham gia điều hành 

trong khoá hè để thử nghiệm. Chúng tôi đã cùng nhau họp bàn đƣa ra cách thức, phƣơng 

hƣớng…quả đúng là ― vạn sự khởi đầu nan‖. Nhƣng quả thật Chúa có cách sắp đặt cho mỗi công 

việc mà chúng tôi thực hiện. Khi Câu lạc bộ gặp khó khăn về thành viên tham gia thì chúng tôi 

đƣợc sự hậu thuẫn rất lớn từ các tổ sinh viên Công Giáo trên địa bàn thành phố Vinh, và nhất là 

của Cha Phanxico Hoàng Sỹ Hƣớng. Tiếp đến là về cơ sở vật chất, chúng tôi đã đƣợc nâng đỡ 

qua cô Tuệ Phƣơng và Hội EFTP. Nhìn thấy những sự cố gắng của Câu lạc bộ, cô Tuệ phƣơng 

đã trình bày với Hội và Hội đã giúp đỡ chúng tôi có máy tính, máy chiếu, tủ sách và ngân quỹ để 

hoạt động. Thật sự càng nghĩ tôi càng thấy tạ ơn vì 

những gì Câu lạc bộ đã nhận đƣợc qua những con ngƣời 

đó. 

  

Câu lạc bộ ra đời đã giúp ích cho rất nhiều ngƣời về 

kiến thức, về kỹ năng sống...và một điển hình có lẽ là 

chính bản thân tôi. Tôi - khi mới là sinh viên năm nhất 

và Tôi – bây giờ đã khác rất nhiều. Lần đầu tiên, khi 

chia sẻ tại một nhóm sinh viên tôi thấy rất run, nói xong 

run hơn cả khi đang nói, nhƣng giờ đây trƣớc bất cứ 

một đám đông nào tôi đều có thể tự tin đứng lên phát 
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biểu. Không phải vì nhiều tuổi hơn nên tôi tự tin hơn mà là do tôi đã may mắn đƣợc rèn luyện 

trong một môi trƣờng rất tuyệt vời – Câu lạc bộ giáo dục Vinh. Ngay từ ngày đầu thành lập, mọi 

ngƣời đã tin tƣởng và đề cử tôi vào vị trí của Ban điều hành. Nhận trách nhiệm đó tôi lại càng 

thêm niềm tin và sự cố gắng. Và có lẽ Chúa đã thƣơng tôi rất nhiều khi cho tôi có rất nhiều cơ 

hội để nói, để thuyết trình trƣớc Câu lạc bộ. Một lần, hai lần, ba lần…và dần dần cứ đứng lên là 

có thể nói lƣu loát mà không cần chuẩn bị nhiều, giống nhƣ có sẵn trong đầu rồi. Tôi cảm nhận 

đƣợc có một dòng cảm hứng trong ngƣời và tôi muốn truyền lại cho mọi ngƣời niềm cảm hứng 

đó. Thật sự tôi rất vui khi nghe các bạn nói ― em rất thích nghe chị nói, rất tự tin…‖, những lời 

đó động viện tôi rất nhiều. Đặc biệt, những trải  nghiệm đó đã giúp ích cho tôi rất nhiều khi tôi 

bắt đầu đi làm. Nơi tôi làm việc là một công ty tƣ vấn, 

hằng ngày tôi phải tiếp xúc và giao dịch với nhiều khách 

hàng khác nhau, tôi đã bắt nhịp với công việc khá nhanh 

và càng ngày càng thấy tự tin rất nhiều trong giao tiếp. 

 

Thực sự tôi cảm ơn cô Tuệ Phƣơng rất nhiều, bởi chính 

tấm lòng và tâm huyết của cô đã truyền sang tôi, mỗi khi 

gặp khó khăn, nhận đƣợc email động viên của cô là tôi 

lại có thêm niềm tin và cố gắng hơn. Không chỉ có vậy, 

những trăn trở của cô dành cho giới trẻ Việt Nam nói 

chung và giới trẻ Vinh nói riêng đã tiếp lửa thêm cho 

những ƣớc mơ, hoài bão của tôi và bây giờ tôi đang từ từ 

thực hiện. Cô à, thực sự em cảm ơn cô rất nhiều… 

 

Câu lạc bộ giáo dục Vinh không chỉ là một môi trƣờng 

để học hỏi mà đối với tôi đó nhƣ là một mái ấm. Ở đó, 

mọi ngƣời cùng nhau học, cùng nhau chia sẻ niềm vui, 

nỗi buồn trong cuộc sống. Chính nhờ những giờ sinh 

hoạt ở Câu lạc bộ mà mọi ngƣời trở nên gần gũi thân 

thiết hơn, để rồi chúng tôi trở thành những ngƣời bạn của nhau, chia sẻ với nhau niềm vui trong 

ngày sinh nhật, ngày lễ vui,  sớt chia nỗi buồn mỗi khi ai đó ốm đau hay có chuyện không vui 

trong gia đình….Tất cả những điều đó đã  giúp cho chúng tôi là những sinh viên xa gia đình để 

học tập cảm thấy ấm lòng hơn rất nhiều và thêm niềm tin vào những gì mình đang cố gắng. Câu 

lạc bộ Giáo dục Vinh ơi, tôi cảm ơn rất nhiều… 

 

Tôi luôn mong muốn nhiều ngƣời khác nữa cũng sẽ gặt hái đƣợc nhiều điều tốt đẹp khi tham gia 

Câu lạc bộ nhƣ tôi đã và đang đƣợc đón nhận. Cũng chính vì thế, tôi cùng với một số anh em 

trong ban điều hành, các anh cựu sinh viên đang cố gắng xây dựng Câu lạc bộ ngày một vững 

vàng và phát triển hơn nữa. Tuy đã đi đƣợc một chặng đƣờng không phải là ngắn nhƣng tôi cảm 

nhận đƣợc Câu lạc bộ vẫn còn phải xây dƣng nhiều nữa, nó vẫn chƣa phát huy hết hiệu quả và 

nhất là chƣa đạt đƣợc những mục đích mà Cô Tuệ Phƣơng đã đề ra ban đầu. Hy vọng rằng Cô 

Tuệ Phƣơng cùng Hội EFTP sẽ tiếp tục đồng hành và giúp đỡ Câu lạc bộ trong thời gian tới để 

có thể hình thành nên đàn chim Việt có đủ tài đức để đƣa đất nƣớc Việt Nam thân yêu sánh vai 

cùng các cƣờng quốc trên thế giới./. 

 

  Phan Thị Ngoan 
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Cô Tuệ Phương thân mến! 

Đã lâu lắm rồi chƣa đƣợc nói chuyện với cô, cô vẫn khỏe 

chứ, công việc của cô giờ vất vả lắm không, những anh em 

cũng khỏe cả chứ cô? Cô à, thế là em đã qua hết năm thứ 2 

và đã bắt đầu năm thứ 3 rồi,thật hạnh phúc khi đi học tại 

vinh, em lại có cơ hội tham gia vào Câu lạc bộ EFTP, một 

môi trƣờng không phân biệt đẳng cấp, giàu nghèo. Đến đây 

tất cả là một, lại đƣợc học tiếng anh, học những kiến thức 

mà anh chị cung cấp về thế giới xung quanh mình qua các 

buổi thuyết trình. Thật thú vị khi đến Câu lạc bộ, anh em có 

cơ hội học tiếng anh, nhất là trong những dịp có các anh chị 

tình nguyện viên về giảng dạy. Đó nhƣ là động lực và nó tạo 

hƣng phấn cho mọi ngƣời đến đây càng đông hơn để giao 

lƣu học hỏi, trau dồi kiến thức cho mình. Không những thế, 

thật quan trọng cho những cậu sinh viên mới vào năm đầu 

tiên, đƣợc anh chị dẫn dắt, chia sẻ kinh nghiệm cùng tự tin 

trƣớc đám đông. Em rất chân thành cảm ơn những ngừơi đã 

lập ra Câu lạc bộ EDUCATION FOR THE POOR, cô Tuệ Phƣơng, anh chị thiện nguyện viên. 

Khi bƣớc vào môi trƣờng đại học, em chỉ đạt Toeic là 75 điểm nhƣng giờ đã khá lên rồi. Đó là 

nhờ có hội EFPT, các anh chị trong Câu lạc bộ đã giúp em học tiếng anh tiến bộ nhƣ vậy. Em 

mong ƣớc Câu lạc bộ sẽ có nhiều thành viên tham gia hơn,có nhiều chƣơng trình và cách học 

tiếng anh thú vị và dễ tiếp thu hơn nữa, và nhất là có thiện nguyện viên nƣớc ngoài về giảng dạy 

để mọi ngƣời trong Câu lạc bộ đƣợc nâng cao trình độ tiếng anh. 

 

Thân cô 

Nguyễn Sỹ Công 

 

 

 

CÂU LẠC BỘ, VINH 

Là một sinh viên xa nhà, xa quê hƣơng, việc tham gia các hội nhóm, 

đoàn thể trong những tổ chức nơi mình đang học tập là một môi trƣờng 

thuận lợi, giúp ích cho chúng ta rất nhiều. Ở nơi đó, ngoài việc học tập 

ở trƣờng học, chúng ta cũng có cơ hội để học hỏi thêm kiến thức từ 

những tham khảo tài liệu trên mạng của ban thuyết trình chia sẻ lại với 

thành viên qua những buổi thuyết trình, đƣợc giao lƣu tiếp xúc, làm 

quen với những ngƣời bạn mới, cùng giúp nhau chia sẻ những niềm 

vui, nỗi buồn. Điều đó làm cho quãng đời sinh viên chúng ta thêm vẻ 

―đẹp‖ theo đúng nghĩa của nó hơn. Câu lạc bộ giáo dục Vinh là một 

trong những môi trƣờng nhƣ thế. 
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Tôi hiện đang là sinh viên năm thứ ba của một trƣờng đại học ở thành phố Vinh.  Ngoài việc 

hàng ngày đến trƣờng tôi tham gia sinh hoạt của Câu lạc bộ giáo dục Vinh vào mỗi buổi tối Thứ 

Hai và nó dƣờng nhƣ trở thành điểm đến quen thuộc không thể thiếu trong những sinh hoạt của 

tôi. 

Đến với Câu lạc bộ tất cả mỗi ngƣời chúng tôi đƣợc nghe và có cơ hội thuyết trình các vấn đề 

trong cuộc sống diễn ra xung quanh hoặc những kiến thức mới lạ tìm tòi trên mạng. Việc thuyết 

trình giúp cho mỗi ngƣời tự tin hơn khi trình bày vấn đề trƣớc đám đông, học cách ăn nói lƣu 

loát, cách làm việc nhóm và thêm nhiều kiến thức mà mỗi chủ đề đem đến. 

 Còn nhớ khi mới là sinh viên năm thứ nhất vào trƣờng, một môi trƣờng hoàn toàn xa lạ làm tôi 

rụt rè, khép nép, sợ sệt… đƣợc sự giới thiệu của các anh chị đi trƣớc, tôi đến tham gia Câu lạc 

bộ. Hôm đó đƣợc nghe chị Phan Ngoan giới thiệu  về chủ đề ―Tình yêu‖, ngồi ở dƣới cứ chăm 

chú vào chị ấy, thực sự tôi rất ngƣỡng mộ, tại sao chị ấy có thể nói lƣu loát đến nhƣ vậy? sao chị 

ấy  không cảm thấy ngại ngùng gì nhỉ? Tại sao chị có thể trình bày một cách tự tin đến thế 

nhỉ?...Thực sự Câu lạc bộ đã cuốn hút tôi từ đó. 

Bên cạnh những buổi thuyết trình, chúng tôi cùng nhau học Anh ngữ. Đối với rất nhiều bạn sinh 

viên Việt Nam, tiếng Anh đƣợc xem là ác mộng trên giảng đƣờng, mặc dù nó là thứ ngôn ngữ 

phổ biến trên thế giới hiện nay. Nhƣng ở Câu lạc bộ giáo dục Vinh, tiếng Anh là một phần quan 

trọng không thế thiếu. Đến với Câu lạc bộ, dƣới sự hƣớng dẫn của chị Thủy, chị Thân, mọi 

ngƣời thƣờng gọi thân mật là ―cô giáo‖, mọi 

ngƣời đều vui vẻ học tập, có thể chƣơng trình 

học trong một buổi không nhiều nhƣng mọi 

ngƣời lại có thể nhớ và áp dụng thực hành với 

nhau một cách dễ dàng. Điều đó càng khuyến 

khích chúng tôi cố gắng học hỏi tiếng anh nhiều 

hơn. 

Sự giúp đỡ nhiệt tình về cả tinh thần lẫn vật chất 

của hội Education For The Poor và cô Tuệ 

Phƣơng, hiện tại Câu lạc bộ đã đƣợc trang bị 

những đồ dùng riêng khá hiện đại nhằm đáp ứng 

nhu cầu học tập, khảo cứu và tìm hiểu của anh 

chị em nhƣ máy tính, tủ sách, tài liệu…Bên cạnh đó, Hội cũng đã ủng hộ  Câu lạc bộ về mặt vật 

chất để giúp anh chị em sinh viên có cơ hội làm từ thiện nhƣ vào dịp lễ  Giáng Sinh hay để câu 

lạc bộ tổ chức kỉ niệm các ngày lễ nhƣ Trung thu, Giáng Sinh,… những hoạt động này đã góp 

phần tạo niềm vui cho các thành viên, giúp mọi ngƣời gắn bó, thân thiết với nhau hơn.  

Câu lạc bộ giáo dục Vinh giờ đây không chỉ dành riêng cho các bạn sinh viên công giáo, mà là 

―mái nhà‖ chung cho luôn cả sinh viên ngoại giáo, những ai có tinh thần học hỏi, tìm hiểu. 

Những bài học, kinh nghiệm mà mỗi ngƣời tiếp thu đƣợc ở nơi đây không chỉ giúp ích cho 

chúng ta bây giờ mà sẽ là hành trang đồng hành cùng chúng ta trong tƣơng lai. Hy vọng rằng, 

nhờ sự giúp đỡ của Hội EFTP, sự hƣớng dẫn của Ban điều hành Câu lạc bộ, sự cộng tác nhiệt 

tình của anh chị em, Câu lạc bộ giáo dục Vinh ngày càng phát triển, đem lại nhiều kết quả tốt 

đẹp cho anh chị em sinh viên và là ―điểm hẹn‖ của những ai đam mê tìm hiểu, học hỏi. 

Nguyễn Thị Minh Trang 
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ĐÔI DÒNG CẢM NHẬN 

Tôi là Đinh Thị Mai, là sinh viên năm thứ hai trƣờng Đại học Y khoa 

Vinh. Có một điều tôi vẫn hằng mơ ƣớc đó là có thể nói chuyện với 

ngƣời nƣớc ngoài. Có lẽ điều này đối với ai đó trong các bạn đã đạt 

đƣợc hay gần đạt đƣợc rồi. Nhƣng đối với tôi đây vẫn là một vấn đề để 

tôi phải cố gắng mỗi ngày. Từ lâu tôi đƣợc biết đến ― Câu lạc bộ Giáo 

dục Vinh‖ đƣợc tổ chức sinh hoạt vào tối thứ hai hàng tuần, tại nhà thờ 

Cầu Rầm nhƣng  gần đây tôi mới có cơ hội tham gia học tiếng anh cùng 

các anh chị trong Câu lạc bộ. Lúc đầu tôi rất e ngại vì khả năng tiếng 

anh vẫn còn quá kém, nhƣng khi đƣợc tới tham gia thì mọi sự nhƣ quay 

180 độ. Sự hoà đồng và nhiệt tình của mọi ngƣời khiến tôi quên hẳn đi 

sự mặc cảm về khả năng tiếng anh của mình. Khi nhìn mọi ngƣời cùng chia sẻ với nhau rất tự 

nhiên, một số anh chị có khả năng nói tiếng anh rất tốt, họ còn có thể thuyết trình…điều đó khiến 

tôi rất ngƣỡng mộ. Tôi thầm nghĩ ―tại sao tôi không tham gia Câu lạc bộ giáo dục Vinh sớm hơn 

nhỉ‖. Tôi rất muốn đƣợc tham gia Câu lạc bộ thƣờng xuyên, đƣợc học hỏi từ các anh chị một 

chút gì đó về khả năng tiếng anh, khả năng thuyết trình, sự tự tin đứng trƣớc đám đông của họ. 

Tôi tự hỏi tại sao họ cũng là sinh viên nhƣ mình nhƣng sao họ làm đƣợc những điều đó? Có lẽ 

Câu lạc bộ giáo dục Vinh đã tạo ra một môi trƣờng tốt để mọi ngƣời học hỏi và rèn luyện những 

kỹ năng cần thiết cho tƣơng lai. Khi tham gia Câu lạc bộ có thêm những ngƣời bạn mới, những 

niềm vui mới, tôi không chỉ tin rằng khả năng tiếng anh của tôi sẽ tốt hơn mà còn tin rằng một 

ngày nào đó tôi sẽ tự tin thuyết trình trƣớc đám đông. Và khi tốt nghiệp ra trƣờng tôi sẽ tự tin 

bƣớc vào đời. 

 

Tôi muốn nói lời cảm ơn tới tất cả mọi ngƣời trong Câu lạc bộ và tới những ân nhân, 

cách này hay cách khác đã giúp thành lập và duy trì Câu lạc bộ này. 

 

Đinh Thị Mai 
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---------- Forwarded message ---------- 

From: Jennifer Van <vanvaness12@gmail.com> 
Date: Tue, Jan 22, 2013 at 8:23 PM 

Subject: Re: Hoc Bong Du Hoc Tai Hoa Ky 

To: Ngoan Phan <mr.ngoan30609@gmail.com> 

Ngoan thân mến,  

 
Cô luôn hổ trợ ý muốn du học của em nên đã viết thƣ cho em mấy lần thì lại phải ngƣng để làm việc 

khác nên hôm nay mới hoàn tất để gửi cho em. Muốn đi du học thì em phải quyết tâm theo đuổi. Em 

phải có những chuẩn bị ví dụ nhƣ phải học Anh Văn, và nhất là phải thƣờng xuyên theo dỏi những 

học bổng trên trang mạng của tòa Đại Sứ vì họ hay list những học bổng mới. Vuột mất cơ hội này em 
phải canh chừng để chụp cho kịp cơ hội sắp đến. Em phải tìm hiểu trên mạng về vấn đề tìm thêm 

nguồn tài chánh nhƣ cô viết ở dƣới đây. Nếu em không quyết tâm em sẽ nản lòng và bỏ cuộc. Lấy 

đƣợc học bổng rồi em vẫn phải cố gắng vì theo cô thấy trình độ Anh Văn của Băng Trinh thuộc loại 

khá so sánh với phần lớn các em, nhƣng sang đây theo học cũng vẫn kêu khó. Thứ nhất là vì Anh 
Văn vẫn còn yếu, thứ hai là phƣơng cách học khác với Việt Nam, bên này sinh viên phải làm việc 

nhiều hơn ông thầy. Các em phải tự tìm tòi tài liệu trên mạng để học hỏi. Tuy nhiên đừng nghe nhƣ 

vậy mà nản lòng, cô nói trƣớc cho em biết để em chuẩn bị hầu hóa giải bớt đi những khó khăn sau 

này. Lối học tại Mỹ khác với bên Việt Nam nhƣng một khi em đã quen em sẽ thấy nó dễ dàng hơn 
lối học tại Việt Nam vì em không bị gò bó theo khuôn khổ của ông thầy. Em có thể viết theo ý muốn 

của em theo những tài liệu em tìm đƣợc, vì thế những bài viết của sinh viên hoàn toàn khác nhau và 

khả năng của các em tiến bộ rất nhanh. Hôm nay sinh viên toàn thế giới đều lợi dụng vấn đề học hỏi 
trên internet. Vì thế giới trẻ bên nhà cũng có thể tận dụng việc học này. Đó cũng là lý do mà EFTP 

đặt nặng vấn đề học Anh Văn.  

 

Cô hƣớng dẫn em search nhƣ dƣới đây (nhƣng cô nhận thấy cùng một format cũ nhƣng link thì thay 
đổi nhƣ 2 links dƣới đây).   

 

Trƣớc hết em vào trang mạng của tòa đại sứ của Mỹ tại Việt Nam. Em bắt đầu đánh: “Embassy of 

the United States in Vietnam”  thì nó sẽ có link này http://vietnam.usembassy.gov/ (đây là link của 
tòa đại sứ Mỹ). Có hai cách để search học bổng nhƣ sau:  

 

1) Đánh vào chữ ―scholarships‖ thì nó sẽ hiện ra link nhƣ sau (sỡ dĩ cô để luôn cả 2 links là vì cô 

search cho em ở hai thời điểm khác nhau, links khác nhau nhƣng cùng có chung một format về học 
bổng): 

http://search.state.gov/search?site=emb_eap_vietnam&client=emb_en_vietnam&output=xml_no_dtd

&proxystylesheet=emb_en_vietnam&ie=utf8&oe=utf8&lr=lang_en&filter=0&q=scholarship&Subm
it.x=20&Submit.y=18 

http://search.state.gov/search?site=emb_eap_vietnam&client=emb_en_vietnam&output=xml_no_dtd

&proxystylesheet=emb_en_vietnam&ie=utf8&oe=utf8&lr=lang_en&filter=0&q=scholarships&Sub

mit.x=7&Submit.y=14 
 

 2) Hoặc em nhìn bên trái của trang mạng có tựa đề ―Embassy Key Links‖ rồi click vào chữ 

―Scholarship Opportunities‖. Trên trang này em nhìn bên tay trái có mục ―EDUCATION‖. Mục 

này có 3 tựa đề nhƣ sau: 
·         The American Center 

·         EducationUSA Advising Center 

·         Educational Exchange Programs 

mailto:vanvaness12@gmail.com
mailto:mr.ngoan30609@gmail.com
http://vietnam.usembassy.gov/
http://search.state.gov/search?site=emb_eap_vietnam&client=emb_en_vietnam&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=emb_en_vietnam&ie=utf8&oe=utf8&lr=lang_en&filter=0&q=scholarship&Submit.x=20&Submit.y=18
http://search.state.gov/search?site=emb_eap_vietnam&client=emb_en_vietnam&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=emb_en_vietnam&ie=utf8&oe=utf8&lr=lang_en&filter=0&q=scholarship&Submit.x=20&Submit.y=18
http://search.state.gov/search?site=emb_eap_vietnam&client=emb_en_vietnam&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=emb_en_vietnam&ie=utf8&oe=utf8&lr=lang_en&filter=0&q=scholarship&Submit.x=20&Submit.y=18
http://search.state.gov/search?site=emb_eap_vietnam&client=emb_en_vietnam&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=emb_en_vietnam&ie=utf8&oe=utf8&lr=lang_en&filter=0&q=scholarships&Submit.x=7&Submit.y=14
http://search.state.gov/search?site=emb_eap_vietnam&client=emb_en_vietnam&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=emb_en_vietnam&ie=utf8&oe=utf8&lr=lang_en&filter=0&q=scholarships&Submit.x=7&Submit.y=14
http://search.state.gov/search?site=emb_eap_vietnam&client=emb_en_vietnam&output=xml_no_dtd&proxystylesheet=emb_en_vietnam&ie=utf8&oe=utf8&lr=lang_en&filter=0&q=scholarships&Submit.x=7&Submit.y=14
http://vietnam.usembassy.gov/americancenter.html
http://vietnam.usembassy.gov/educationusa.html
http://vietnam.usembassy.gov/educational_exchange.html
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Tựa đề thứ nhất: ―The American Center‖ cho biết những chƣơng trình tại tòa đại sứ giúp các em học 
Anh Văn hoặc tìm hiểu về nƣớc Mỹ gồm có những buổi nói chuyện (topical speaker programs), 

những buổi tranh luận, English clubs, mƣợn sách, party v.v… Tất cả đều miễn phí.  

 

Tựa đề thứ hai: ―EducationUSA Advising Center‖ thì gồm có hƣớng dẫn về theo học tại Mỹ, sách và 
catalogues của đại học phổ thông (college), tài liệu học đề thi TOEFL, SAT, GRE, Gmat, CD cho 

những môn học hoặc tài liệu về cuộc sống tại Mỹ và chuẩn bị trƣớc khi đi Mỹ cũng nhƣ tìm kiếm 

thêm tài chánh cho việc du học. Cô copy lại nhƣ dƣới đây: 

 

EducationUSA Services 
• Free, comprehensive and non-biased group and individual advising on education in the U.S. 

• A library of standard reference books and university/college catalogues. 

• Information, bulletins and study material for standardized examinations, including TOEFL, SAT, 
GRE, and GMAT. 

• A collection of videos and CD-ROM disks on specific fields of study, universities, life in the U.S. 

and pre-departure information. 
• Financial Aid information 

 

Tựa đề thứ ba: ―Educational Exchange Programs‖ em vào tìm hiểu những học bổng dƣới tựa đề này. 

Có đủ mọi chƣơng trình học bổng. Chƣơng trình Exchange program thì đi ngắn hạn. Chƣơng trình 
học lấy cử nhân thì dài hạn nhất. Băng Trinh cho cô biết chƣơng trình của BT là 5 năm (thông 

thƣờng 4 năm thì xong cử nhân, nhƣng họ cho 5 năm học bổng có nghĩa là họ đã trừ hao cho du học 

sinh về vấn đề sinh ngữ rồi đó). Cô chỉ viết sơ qua, em vào xem chi tiết tìm hiểu xem ngành nghề nào 

hợp với em. Điều quan trọng là em phải cố gắng học Anh Văn. Trƣớc kia khi Băng Trinh viết cho cô 
ngỏ ý muốn cô giúp để đi du học, cô cũng search và gửi link cho Băng Trinh. Sau đó thì Băng Trinh 

tiếp tục search và theo đuổi tới cùng. Băng Trinh đã đến Tòa Đại Sứ và tham dự những buổi nói 

chuyện, săn lùng tài chánh cho việc du học (em tìm tài chánh trong phần Financial Aid information). 

Cô chia sẽ kinh nghiệm của Băng Trinh để em cũng cố quyết tâm nhƣ Băng Trinh thì em mới đạt 
đƣợc mục đích. 

 

 Ngay cả việc học Anh Văn, cô nói gì Băng Trinh làm theo nhƣ vậy, giờ nghĩ break mọi ngƣời nói 
chuyện chơi nhƣng Băng Trinh vẫn tiếp tục luyện giọng, ngòai ra BT liên lạc với Mến là thiện 

nguyện viên của EFTP năm 2009 để học thêm với Mến. Băng Trinh rất lanh lợi và chuẩn bị trƣớc 

những vấn đề sắp xẩy đến. Ví dụ xin visa rất khó thì Băng Trinh liên lạc với cô và nhờ cô giúp, 

nhƣng việc xin visa ngòai khả năng của cô nên cô đã chỉ cho Băng Trinh khai thác những ƣu điễm 
mà ngƣời Mỹ đặt rất cao. 2 điều quan trọng đó là: 

 

1) Trƣớc hết, em là một trong những thành viên đã thành lập ra câu lạc bộ Cầu Rầm giống nhƣ 

Băng Trinh đã là thành viên nồng cốt của EC tại Thái Hà. Mặc dù Băng Trinh không nói với 
cô nhƣng cô tin chắc BT đã khai thác điễm này vì tại đây giới trẻ đƣợc khuyến khích cũng 

nhƣ tạo cơ hội để làm việc giúp cộng đồng.  Sau khi lấy đƣợc visa thì Băng Trinh chia sẽ với 

cô rằng: "Trong buổi pv chính sự tự tin, bản lĩnh, quá trình con xây dựng cho vấn đề du học, 

quyết tâm cao và sự đối đáp thông minh của con đã chiến thắng đƣợc những yếu điểm này.  
Nhân viên lãnh sự rất ấn tƣợng về ý chí và nghị lực của con và ông ấy có nói nƣớc Mỹ 

welcome những con ngƣời nhƣ bạn và hi vọng bạn sẽ thành công, chúc bạn may mắn...". 

Sống tại đây lâu cô hiêủ rằng ngƣời phỏng vấn không đặt trên hết ―ý chí và nghị lực‖của BT 
vi Mỹ có câu sell yourself, có nghĩa là khi đi phỏng vấn mình phải đề cao (phóng đại) mình 

tối đa để đạt đƣợc mục đích. Vì thế ngƣời phỏng vấn đã quen với việc phóng đại để "sell 
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yourself" rồi. Điều  mà ngƣời phỏng vấn Băng Trinh chú ý hơn là vai trò của Băng Trinh ở 

trong English club của cộng đồng Vinh tại Thái Hà vì nó thể hiện tinh thần "dấn thân và phục 
vụ" luôn đƣợc chú trọng trong môi trƣờng đào tạo giới trẻ tại Mỹ. Ví dụ bên này những sinh 

viên có dự định theo học y khoa luôn phải đi làm tình nguyện tại các nhà thƣơng hằng năm 

trƣớc khi nộp đơn vào trƣờng y khoa, điều này nói lên tinh thần dấn thân phục vụ rất quan 

trọng. 
 

Điều chính đã giúp BT lấy đƣợc visa đó là vai trò thành viên nồng cốt của BT trong EC tại 

Thái Hà. Ngƣời phỏng vấn cho rằng Băng Trinh sẽ là ngƣời giúp cho giới trẻ Việt Nam khi 

thành tài nên họ đã cấp visa một cách dễ dàng. Dịp hè em về quê thăm gia đình và dạy học 
cho giới trẻ trong làng, em có thể khai thác thêm điễm này nữa.   

 

2)  Điều quan trọng thứ hai là Tòa Đại Sứ Mỹ không bao giờ cấp visa cho những ngƣời có dự 

định ở lại Mỹ. Không phải chỉ ở Việt Nam mà bạn cô ở Pháp cũng vậy. Cô ấy cho biết khi ra 
đến tòa Đại Sứ Mỹ để xin visa sang Mỹ thì họ chia ra làm 2 nhóm. Một nhóm có tài sản và 

công việc làm, một nhóm không có việc làm và không có tài sản. Và nhóm không có việc 

làm và tài sản thì không đƣợc cấp visa (vì họ sợ sẽ ở lại Mỹ). Biết đƣợc điều này thì khi em 
đi phỏng vấn để lấy visa tại Tòa Đại Sứ, em tìm cơ hội nói cho họ biết rằng em đi Mỹ để học 

hỏi kiến thức về giúp đất nƣớc và chia sẽ kiến thức với giới trẻ, em còn cha mẹ già ở nhà em 

muốn về đoàn tụ với gia đình, ở gần cha mẹ v.v….Cô chắc chắn rằng Hoa Kỳ muốn giúp giới 

trẻ Việt Nam có kiến thức cao. Cô tin tƣởng rằng em sẽ có cơ hội để đi du học và đừng quên 
"Where there is a will, there is a way". 

 

Nếu em còn thắc mắc gì thì cho cô biết. Cô rất mong muốn em và các bạn đƣợc đi du học. Các em là 

đầu tầu của con tàu mà đằng sau là các em trung tiểu học. Đầu tầu phải vững mạnh để kéo đƣợc 
những toa xe đằng sau. Ý cô muốn nói các em là những "ngƣời mỡ đƣờng", các em phải giỏi để dẫn 

em của các em theo chân các em mà tiến bƣớc. 

  

Cô chúc Ngoan bền chí theo đuổi việc du học tới cùng. Cô rất mong đƣợc đón em tại đây và đƣa em 
đi chơi.  

 

Thân mến,  
Tuệ Phƣơng 
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Câu lạc bộ Tiếng Anh: Khởi động năm học mới 

Thứ năm - 19/09/2013 02:39  

 
Cộng đoàn Vinh (18/09/2013) - Vào lúc 19 giờ 30, thứ Ba 18/09/2013, Câu lạc bộ Tiếng Anh 

Cộng đoàn Vinh (EC) đã chính thức khởi động năm học mới 2013-2014.  

 

 

Buổi học đầu tiên diễn ra khá suôn sẻ và tốt đẹp. Đƣợc biết rằng, tối hôm nay cũng có nhiều 

cộng đoàn trong Cộng đoàn Vinh tổ chức trung thu cho các thành viên, nên số lƣợng thành viên 

cộng đoàn tham dự EC còn hơi "khiêm tốn". Tuy nhiên, những ngƣời tham gia đều cảm thấy 

thoải mái và vui vẻ vì đƣợc học tiếng Anh và cùng nhau nói tiếng Anh, chơi tiếng Anh. 

 

Bài học trong buổi khởi động khá nhẹ nhàng và đơn giản. Phần phát âm chú trọng vào việc giới 

thiệu cho mọi ngƣời biết các nguyên âm và phụ âm, đồng thời thực hành nói một số từ tiêu biểu. 

Về phần thảo luận topic khá sôi nổi, khi đƣợc bắt đầu bằng một trò chơi giải ô chữ bằng tiếng 

Anh để đi vào chủ đề: ''Các cách để chào hỏi'' (The way of greeting). 

 

Những bài học của EC trong năm nay đã đƣợc ban chuyên môn chuẩn bị sẵn với những nội dung 

cơ bản và gần gũi, đi từ mức độ đơn giản đến nâng cao dần, với mong muốn tất cả các thành viên 

Cộng đoàn Vinh đều có thể tham gia và tiếp thu cách hiệu quả nhất. Sau phần thảo luận, các 

thành viên còn đƣợc thƣ giãn bằng một trò chơi vui nhộn, hấp dẫn đƣợc thiết kế đặc biệt nhân 

dịp trung thu. 

 

Hãy đến với EC mỗi tối thứ Tƣ hàng tuần, và bất cứ lúc nào bạn muốn học Tiếng Anh. Cùng 

nhau xây dựng một Cộng đoàn Vinh nói tiếng Anh! 

 

Sau đây là một số hình ảnh của buổi học khởi động. 
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